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ilJISTEÍlIAES EM
TORNO DA ENTREVISTA LAFONT

COMO ALGUNS DEPUTADOS RECEBERAM
A NOTICIA DA CONFERÊNCIA

jou especialista no assumido c muito pouco pos-
mi dizer provoltnyel no seu jornal nu nobre
campanha em ípie estn empenhado pura n sul-
vnção do credito e honro do Brasil em frente
tios credores estrangeiros, Penso, entretanto,
que o movimento de preparo para o inicio de
amortisnçáo c resgate de nossa divida extern.,
deve e precisn ser correspondido por todas as
Câmaras Municlpnes c Estados da União, To-
dos 1 sms departamentos da administração pu-
blica, ciuii um gosto que só por si provaria nu-
Junta de patriotismo a honestidade, deveriam,
«chie anuo financeiro, estabelecer, era seus or-
(.iniontos, 11111.1 caixa do resgate da divida do
i!.:a-.i! á razão de .">, 10 ou 20 "," sobre sua re-
1't'itll.

Kuppnnlinmos que a receita de Iodos <>s muni-
ripius e Esludos riltinja n 500.000:0009000.

si elles conlribuircni com 10 '|° leremos ....
Mi.0110:01111$ paru o serviço de ninortisnçiio e
ti', .ile da divida nacional.

• ia as economias que a União guardará parai" mesmo objeclivo, as nossas condições fi-
nceiriis mudarão _ desde logo du aspecto.

Agora, m a producçãò for increnicntodn pelotsgntc de apólices, fnclo que levaria á cir-
ilação grandes capitães para a terra, veria-

nu.* desde logo a nossa natureza, que é pródigaara de trabalho para produzir, dar, em cor-•espondenciii a esse gesto de regeneração e
lírio nacional, qual seja o de salvação de cre-
dilo brasileiro, o que precisamos para pôr as
nossas finanças em ordem.

Penso que o Estudo, cm sc.is negócios, deve
lazer o que faz um particular sensato e brioso:
aitgmcntar a receita pelo trabalho c diminuir a
despesa tanto quanto seja necessário para re-
(diluir ao credor o que lhe tomara sob einprcs-

crise,
como
luro.

tilllO.
Terá apparcnein de rico á custa de cnipresli-

| mos ó, confessemos, uma enfermidade para a
qual lia lio direito a curnlclln c para os Es-
lados n quebra tia soberania.

Kis o que posso dizer-lhe no correr da rápida
palestra.

Ouvimos, n seguir, o Sr. Maurício de La-"t I"tífl .
-MCI FORMOSA A RESPOSTA DO SIt.
WENCESLA'0

foi o que nos disse ã primeira pergunta. Sobre
o iissunipto — continuou — occupnrci a tribo-
i;n da Guinara no primeiro dia de sessão. Tenho'-"iisa> interessantíssimas paru revelar.—O ASSUMPTO li' MELINDROSO
foi a resposta que nos deu o Sr. Souza e Silva.Como membro da eommissão de diplomacia etratados, não podia S. Jix. por emqunnto eihit-
lir opinião a respeito,

¦lá
0 SR. V. PIRAÇIBE

idfuiit.cu-no»'- mais alguma cóiisã.-Pens,, — disse-nos S. Kx. — que o honrado
;>r, presidente da Hepuhlica respondeu na ai-
;nra da exposição do Sr. Lafont, cujas preten-
jòes a "varia'' do "Jornal do Commercio'.' mal
»cixa entrever. Não sei que responsabilidade
pode ter o governo do paiz nos resultados bonso mãos colhidos por capitães estrangeiros em-
siegados no Brasil. Si os contratos estão sen-
:1o cumpridos nada podem reclamar os capita-
[islãs. Só vejo uma razão para sustos: é estarrente dos nossas finanças, numa época de

uni cidadão que entrou para o governonotável para o .Ministério da Agricul-
-E' UMA INSOLENCIA 1NQUALI-

FICAVEL
Assim foi que se expressou antes de

rada o Sr. Costa Rego.—O Brasil — concluiu — deve, é verdade,
mas deve a capitalistas que só empregaram aquios seus capitães porque sabiam que elles te-muni appbcaçao remuneradora. A altitude desseSr, Lafont prova ipie os banqueiro;
cão sendo em regra os mais
tintara de negócios brasileiros*
do, em certos momentos
dos.

Afim de esclarecermos ainda mais nossasinformações de hontem a propósito da con-verso trocada pelo Sr. Bouilloux-Lafont como Sr. presidente da Republica, procurámoshoje o Sr. Tavares de Lyra.
Os lermos da palestra de S. Ex. vèmconfirmai' o que hontem registámos a re-speito dos interesses representados pelo gru-

po do Sr. Lafont, bem como a altitude do
governo em relação ás suas obrigações con-Iraluaes.

Eis o que nos disse o Sr. ministro da\ inçao:
Não eslou inteirado dos assumptos cx-

postos pelo Sr. Lafont na audiência que lheboncedeu o Sr. psesidente da Republica.l'-ssc banqueiro eu o conheço apenas no ca-íacler de contratante da Jlède Bahiana«o nessa qualidade que o tenho
por varias vezes.

Tem ido naturalmente fazer reclama-
Çoesi...

Não; o Sr. Lafont me tem procuradoalnn de combinar um accordo de alteração(o seu contrato de construcção de estradalie ferro, que foi attingido pelo

•revisão. E' um contrato onciosissimo, como
pnoroslsslmos são todos os contratos nn
época delicada em que nos encontramos'. Não
posso, porém, lhe nwinçur uma só palavra so-
bro a alteração do mesmo, porquanto cm
negociações de lul nnlure/.a é muito diffioil,
smão impossível, se prever qualquer resul-
tado.

Mas, quanto aos pagamentos, poderáV. Ex. nos informar da pontualidade do
governo?

Por amor da verdade devo lhe declarar
que até lilll o governo se achava atrasado
em milhares do conlos. Dahi para cá, üia-
WS a preoecupação constante do Sr. Wcn-
ccslno Braz, que levou a peito a satisfação'dos compromissos de tal espécie, o governolem estado em dia com os seus pagamen-(os, bastando lhe dizer que no ministério a
meu cargo não lia mais nenhuma requisição
a ser feita. Todis ha muito foram encanil-
aliadas ao Ministério da Fazenda e, dentro
do que posso avançar em relação a uma ou-Ira pasta, creio não errar dizendo
Ultimas obrigações, relativas
abril, já se acham liquidadas.

E' o que me cabe informar.

flppiii paia i carvão Mi
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Não satisfeito '.ni as declarações precisasdo Sr. Tavares de Lyra, procurámos o Sr.ministro da Fazenda, de quem indagámos si
constava do Ministério da Fazenda alguma
requisição de pagamento ainda não satis-
feito.

S. Ex., confirmando as expressões de seu
collegn da Viação, disse:

— Até hoje não sei da existência de ne-nbunia requisição que não fosse logo des-
pachada, sendo iinincdiatamenle executado o
pedido de pagamento.

Nestas condições, si existe alguma requi-siç.io relativa a pagamentos-da Viação Ba-biana, posso garantir não haver a mesmasubido a meu despacho. E ainda mais: to(Ias as requisições por mim deforam executadas

Sobr

.'spachadas jú

e a impressão produzida aos representou-tes dn Nação na Cumorn dos Deputados pelaentrevista do Sr. Lafont com o Sr. WcnccsláoUraz,_ ouvimos curiosas, por desencontradas,opiniões de nossos legisladores. Isso nos levoua nao contermos o desejo de publical-as, não(distante havermos reduzido o caso ás suas ver-(ladeiras proporções.
Assim, ouvimos primeiro o Sr. Fausto Ferraz

que nos expoz a idéa de
UM AUXILIO DE TODAS AS CAMA-RAS MUNICIPAES

O Dr. Jullo Barbosa Pcuna è director do Lu-
fcoratorio do Eusnlos da Central do Brasil hamuitos annos. A sua competência em nmterln
de «nulyscs chiralcas o tem rcçommendnao n
todas as administrações quo pela Central tôni
passado. AgiUndo-so a questão do carvão na-
clonal, em que tanta genfo tem falado com co-

Birajmto em geral
exprimindo-se quanto ao
do Seguiiite modo:—Uuantoá nossa situação financeira, não

mais

ds frnncezcs,
limpos quando¦ sabem, comlu-

os mais atrevi-

4 commemoração da batalha
de Tuyuty

Em nome do ministro da Guerra, o capitãoÁlvaro Lima foi hoje ao Ministério da Mari-ii ha convidar o almirante Alexandrino deAlencar e as altas autoridades da Armada na-ra assistirem aos festejos que se rcaUsarãono dia 24 do corrente, em cbatalha de Tuyuty.
comn.jmoração da

-«Ml

KAPNEb

sen-
recebido

plano de

Si eu fosse a "Liga pelos Alliados" acon-.telharia os mglezes a desistirem da campa-nha na Mesopotamia e nos desertos da Ara-bia. Files eslão fiados nos seus numerososcamellos, animal que passa oito dias sembeber água, mas esquecem que os aliemães
podem passar a vida inteira sem proual-a

O
Quando uma senhora elegante, mundana

chama ao marido "meu thesouro" está em-
pregando uma expressão errada. Devia elw-mar-lhe "meu thesoureiro".

O
Um homem modesto, de apparencia decai-le, e sempre meiecedor de consideração erespeito das pessoas com quem trata — sal-vo si dá para assobiar.

O
O gramophone atropela o compasso c de-

forma a voz do artista. Não ha duvida. Ocantor original não tem esses defeitos. Mascm compensação i.ão lem a mola de parar
O

Para estimar os livros não ê necessário terapologias de Monlaigne, Emerson, Carlule,Castilho e outros. Eu creio firmemente nosbenefícios e na utilidade dos livros, princi-palmente dos livros de cheques
======^===^=^=^^=.~~ __. " •

ISLI5L1: TRES L0TERIAS

A. «.ÍONNIVENCTA CRIMINOSA DA POLICIA

O Dr. Júlio Barbosa Penna
i.licciiiicntos e sem conhecimentos, resolvemos
i uvil-o boje sobre as varias experiências quetem feito.

Quando lhe falámos, S. S. achava-se entre-
gue á analyse das amostras do carvão enviado
á Central pelo Club de Engenharia.

Ao nos receber c conhecedor dos motivos de nos-
sa visita, o Dr. Barbosa Penna suspendeu o seutrabalho e nos falou desta maneira:—Os primeiros ensaios (pie fiz sobre o carvão
nacional foram cm 1908, neste gabinete, e porordem do Dr. Osório de Almeida, então dire-
clor desta estrada.

_Fiz cerca de 'J0 ensaios sobre amostras de car-vao de S. Jeronymo c outros tantos sobre amos-trás do carvão de Tubarão. Os resultados do
gabinete foram muito satisfatórios e de-inoiistraram tratar-se de carvões soffrivcis e
que podiam ser utjlisados sem preparo algum;

Como verificação lembro-me que foi feiláuma experiência cm um trem rápido daqui aS. Paulo.
O resultado destâpxperienci.i veiu cnnfh-tüüí;a opinião do GabiflÇtc de Ensaios. O irem fezohorário. E' verdade que o pessoal da locomo-tiva teve maior trabalho que o ordinário, mastralava-se da primeira experiência; sem grelhasapropriadas, etc. Notou-se que a camara decarvão nao devia ser muito espessa, porque cm-

pastando prejudicava o accesso do ar necessa-
rio á combustão.

O foguista teve maior trabalho, mas ficou
provado praticamente que o carvão podia serempregado em locomotivas.

O resultado dos ensaios do gabinete foram osseguintes:
Água, 3 a 4 °|°; matérias voláteis eombusti-VnS' i? '',' -i>; cfll'bono fixo, 48 a õ2; cinzas, 18a ii, Poder ealonfico, 5.500 calorias.
Desde tal data este gabinete recebe, de vezem quando, amostras de carvão nacional de va-nas procedências: Amazonas, Paraná, SantaLalharina c Mio Grande do Sul.
Nestes diversos ensaios tenho encontrado car-voes regulares, outros medíocres e alguns máos.Ultimamente, devido á fome de carvão, tenhorecebido muitas amostras. Agora mesmo, como\e, estou analysando três amostras enviadas

pelo Club de Engenharia e tinha acabado os en-saios sobre uma pequena amostra provenientede Capivary, no Itio Orando do Sul, amostraesta que deu resultados muito satisfactorios,
um dos melhores até hoje registados neste ga>binetc. fa

Enfim temos carvão, inferior ao inglez e aodos Estados Unidos, porém, capaz de nos pres-lar grandes serviços, c tão bom como outrosconsumidos em vários paizes.Si para obtermos um certo trabalho gasta-seuma tonelada de Cardiff, para obtermos o mes-mo effeito ó necessária 1 1|4 de tonelada de car-vao do Rio Grande do Sul.—Si os resultados são estes por que não seemprega o carvão nacional nas estradas de fer-ro, Marinha de Guerra e mercante?—Esta é outra face da questão. E' uma quês-tao commercial.
A exploração do nosso carvão está, póde-sedizer, no começo e o capital é muito desconfia-do — c sem capital nada se faz. A única em-presa que explora regularmente carvão é a S.Jçroiiymo em um único poço, cuja producçãòregula 150 toneladas diárias.
Esta companhia tem a sua producçãò garan-lida pelo consumo das fabricas de Porto Ale-{.re e arredores, mas tem receio de empatar ca-

fiilfi? T 
"0VnS P0Ç0S l; ficar co,n o produetoencalhado nas margens do Jacuhy ou em PortoAlegre, porque a industria local não exige maisdo que a producçãò aetüal.-Mas, si a industria local não consumir ocarvão produzido pelos novos poços a compa-

San!tosP,°etca? 
e?portnr pílr;l ° Rio de Janeiro,

-Isto depende cJe dous factores essenciaes:1», transporte barato de Porto Alegre paraos outros portos; '

tratos0 
coüsumo SarantJdo por meio de con-

| f.0_rA atcrrorisiido com a quantidade de lenha
|üiaiirndn pelas nossas vias férreas Central,O.jrje de Minas, I.eopoldina, etc.

listas derribudas é que devemos evitar ou
pelo menos regulamentar} imagino (pie nesta
(Urastuçao vao os exemplares novos das nossas
melhores essências, quo poderiam daqui a annos
ser transformados em ricos mobiliários." ' 

, ('oulor só fala em carvão riograndense,
a. ..eronymo; c as outras minas cm outros Es-
tados?

—-Si falo cm carvão riograndense e Minas de
u. Joronymo é porque, como Ja disse, S. Jero-
nymo é a única exploração regular e ligada ao
POjio de embarque por uma estrada de ferro de
J0 Hiloinetros e levando o seu produeto a um
poirto como, o de Porto Alegre.

Quanto no resto são afflorainenlos ainda não
explorados eommcrcialmente, sendo alguns dis-
lumes de porto de embarque e sem vias de com-
niumcação com a capacidade requerida. Os
bons affioramentos ma's próximos entrarão em
esfloraçao desde (pie venham os auxílios do go-verno que jú mencionei o os mais distantes scruoreservas futuras. O senhor deve coniprchcnder
que carvão não é mercadoria que se transporte
cm cpstns de hmro ou carro de bois. O afflo-
ramento do rio das Cinzas, no Paraná, parece põ-der fornecer carvão muito regular, conforme
nuMyscs que fiz cm pequenas amostras recebi-
das, mas dista cerca de 50 kilomstros da esln-
ç;.o da via férrea mais próxima.

O de Imbitiiva, Ribeirão da Mina, é inferior
ao de S. Jeronymo.

Por isso diüo que no momento actnnl a uni-ca 
jue poderá fornecer carvão com regularída-

de c a S. Jeronyino, as outras virão depois, por-
que o carvão consumido entre nós dará serviço
a todas, conhecidas e por conhecer.—Que me diz da "briquétlágcm"?

E'uma questão que virá forçosamente de-
pois. Na aclualidade precisamos da carvão nus-mo soffrivcl c per isso tratemos de eonsum'1-otaJfp.ial siie da mina. Depois com o incremento
cl' producçãò c os hicros decorrentes, as em-
presas' corbonlforns irão tratando de melhorar

produeto pela lavagem e "brquetlagem".
orqué o produeto melhorado (podendo ser

comparado ao "briquètte" inglez) poderá sup-
portar maior frete e irá mais longe, ficando orestante para o consumo das industrias locaes.Quanto á pulverisação, que pôde nos di-zer|

—E' um assumpto que ainda não conheço.
Esperemos a conferência que o Dr. Arrojado Lis-boa nos prometteu. Estou certo de que com os co-i.weciiuentos qiie tem e os dados das experiências
feil.is nes Estados Unidos, acompanhadas peloDr. Assis Ribeiro, explanará e cgolará o as-suinpto.

S." Sei que com carvão de S. .Tcronvmo as ex-
ivWrJHvais do l)r. Assis Ribeiro nòs Estados

formidável pressão dos assíria '
lia italiana
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A extensa linha iíc batalha t /// que se (íCAcnvolve a offcnuva atutriaca,
ameaça generaiisar-se.

que

NA FRENTE ITAbO-AUS-
TRIAGA

Os Italianos sua desalojados noJvrol e. uo Adigo — Os ttiislriiic„sderrotadas em Monfalcone — Uniaddendo no communicndo auslro-húngaro de 18 do correnlo

po-
nn

LONDRES, 20 (A NOITE) - Um tclegrnmma de Roma diz que, devido aos violentissimos bombardeios dos austríacos contra assicoes dos italianos na zona de Maggiolyrol, estes evacuaram as mesmas posiçõeaem completa ordem, cedendo terreno ao ini-migo desde .Mareio até Sangliodaspi, Bucce(lendo o mesmo enlre o valle "
Tcrrafínolo.

Ao abandonarem as suas posições em 7u-
gnatorta, após causarem ao inimigo baixasavultadas, os italianos reforçaram-se nos de-mais pontos, repellindo os ataques dos aus-triacos e tomando os cumes de Sarca eturas adjacentes.

Nessa acção os italianos

do Adige e Vai

ai-

4H^'-í''S^for:uio..mu|t.o boas. Sei que uma das nc'ros c apprehenderam
mmçm páTase ntilisar o carvão irulvcrisaihrN^P^viíiõcs -d« 'boc*'-e '-•
â o mesmo ser riço em matérias ^olateis com-tnisjjvcjs e o nosso pó:Ie ser considerado riconeste ponto, pois tem 20 »|° e maif. de matériasvoláteis combustíveis.

O carvão nacional pulverisndo deve produ.-irmaior effeilo que queimado cm blocos na for-
jiallia pprque nó primeiro caso dá-se a combus-tao perfeita, o que não se dá no segundo caso,
pois grande parte da matéria volátil escapa-se
peia.qlinminç. E note que a matéria volátil com-oustivei tem poder calorifico superior ao car-nono.

Para terminar é necessário que o governo déo exemplo: ou transporte o carvão do Rio Grau-de ou compre mesmo em Porto Alegre e aimli-que-o nas linhas secundarias da Estrada de Fer-ro Central.
O carvão está custando em Porto Alegre 24$a tonelada c o estrangeiro aqui 80$ c 100$; veia(pie ba uma miircéin i\n «n - •—-»A. . J"

etc
que lia uma margem de ti0$ para U-anspòrtesi

i,.m nT von 
vl"s!e.lU í:x tlestn «Pitai comprou atempos m toneladas cm Porto Alegre c astransportou para aqui.

A Argentina^ segundo noticias dos jornaes
tildando1 "tQ 

~ "ÓS"' !"ndrt cstaí»os es"

JJn,",?. ?e 
escju9«a '1° "ma cousa; acho que ogoverno deve comprar carvão nacional, mas pa-

CMd,.,M,nPi;a 
S,m cl'ficic»cil'. «le accordo com umcadei o de encargos, organisado de antemão, e

vhZhilre«",n,cllt°s sujeitos a ensaios, antes do
nele nndn'?' W ÍSS° & <iW lc,nos Cíilc ^'nele, onde ha 13 annos passo o meu tempo.

?™dofn0°lode «'cargos deve ser o seguinte:Água, 4 «|° no máximo.
Matérias voláteis combustíveis, 15 a 25 -I»
Carbono fixo, 45 °|° no minlmo. "Cinzas, 20 »|° no máximo.

fizeram 43 prislo-
andant.es tlespojos

oCif-e ãaMttpflaW^eíUco •
LONDRES, 20 (A wdÍTÈj - Os jornaes"iioiiandezes publicam um communicadO offi-ciai de Vienr.a em que se annuncia que osaustríacos avançaram cinco milhas em Rove-rctto e no sul do Tyrol, onde tomaram MonteMaggio.

PARIS, 20 (A NOITE) - Ema nota officio-sa publicada na imprensa do Roma o paraaqui transmittidas diz que são exageradas
as perdas italianas annunciadas nos jornaesaustríacos e aliemães, devendo ser feilo umabatimento de 25 °|<> pelo menos nos algaris-
mos publicados c que são: V/ÍOO prisioneiros <
31 canhões e 35 metralhadoras. '"'

Em compensação, os italianos

completamente os auslriacos em Monfalcone;inzendo innumcros prisioneiros,

Supplcmcnto ao commiinícado offlcial aus-
#trp-hungaro de 18 de maio:"Fracassou uma tentativa dos Italianos ua-ra reconquistarem a posição recentemente
perdida nas proximidades do Bognl, a sudestede Monfalcone.

Vários ataques do inimigo na região de Coldi Lana foram rechassadoa;
No Tyrol meridional oecupámos todo o sys-lema montanhoso de Maggio, entre os vallcado Astico c do Lcno, cruzámos o .alie Dugaa sudeste de Piuzza, conquistámos o Cima díCostabclla e repcllimos um contra-ataque aosul de Moschicri.
Fizemos ne?

liei ros o cap!;
O supremo

communicndo
na região de
italianos não :;
liar as nossas

ficado

¦¦¦'¦íttIS"J
¦ 
'.$

derrotaram

A agonia

ves combates mais í)0O pri;;io-iramos 18 canhões,
cominando italiano diz, num
officiol, que as nossas perdasZujrnatorta foram grandes. Os
e acham numa situação de ava-

perdas, pela razã:. 
'de 

não te-rent ficado senhores do campo de batalha.Iodemos affirmar que os noBSoa Euccessoa Io-ra-in obtidos cem sacrifícios extraordinária-
mente reduzidos, mas exagerados polo inimi-
go rom a intenção bem clara de diminuir omao effcito produzido pela sua (lerroia cmtoda a l!i..!ia.
tm^Ê&íÉ'!^.- A.)-,-5e:/uiHlo.,tclegr*aíri4. -_£ j^Mmas_ vindos de Roma, sabe-se aqui que a òf- "'"'^•'ut?w*^-i

iensiva austríaca, que a principio se fizera '\apenas sentir na frente do Trcutiuo, está se
gçneralisando a Iodos os pontos da frente, Ialtingindo em alguns sectores uma violênciadesusada, a qual se torna mais terrível pelomprego dos gazes aspliyxiaTitcs. '|

Os italianos, porém, segundo nffirmam os.ícsinos despachos, tdm respondido aos ataquesdo inimigo com um vigor e um denodo uuu-a vistos, quebrando assim e de um modo ali-so.ulo o esforço austríaco, o qual alenada lem conseguido.
As perdas suo grandes de parle n parte, masa linha ainda não soffreu nenhuma modifi-cação.

aqui

INTERESSANTES RADIO-
GRAMMAS INTERCEPTADOS

PELOS INGJLEZES

Nisto é que deve consistir o auxilio doverno go-

* f¥Am&-*^S»*"' i ^< "sXti i^fij^^^&ff'TyTk" . í Jli^J

'tora da «.saida» do bicho, aebois da cot rida da loteria federa/, na rua Vis-
conde de Itaborahy

Ha tempos., numa reporlagem, apontámosa policia a existência de 28 loterias elandes-
Sn i' f'aí'íl a EXP!°raÇão do aviltanlc "iogo
uo incho . Como repercussão, fizeram-sePromessas no palácio da policia, annuncian-oo-se uma síria campanha contra essas ara-Pucas de que são vlctimasro mulheres

cm maior nume-
c creanças ingênuas. Mas, co-«no uão passava tudo de vã promessa, nào só

as 28 loterias continuaram a funecionar fran-
camente como outras mais se crearam: "A
Feliz", "Nova Suburbana", "A Carioca", "A
Mineira" e "A Legal".

E' a prova mais eloqüente possível de quea policia criminosamente cruza os braços
ante esse descalabro social, dando foros de
verdade ao que se lhe imputa de sócia dos I Ia par;ban<Iueiroa"< I S*° ^ aossas mV*£% percorVer 

"p 
Merioi

ò,dTL v 
e,-° Lloytl Bl-ilsi,ci™ o hoje proprie-

os n ?A™ 
° ° sovcrno ')odc,il> destinardous ou mais vapores exclusivamente para otransporte do carvão de Porto Alegre para o

O carvão, chegado ao Rio de Janeiro, tem oConsumo, garantido- applicando-o nos ramaessecundários da E. F. Central, trens Setc., evitando-se o grande consumo de lenhaIsto por um preço razoável.

veÍ?COm° 
Podia-se calcular este preço razoa-

-~Dcl modo simples. Como já disse, a rela-çao entre os carvões nacional e estrangeiro no
den^V0"?1?0 pnrn mn mesmo effeito, ède 1 1|4 de tonelada para uma tonelada. Maroúe-se, então, o preço na razão inversa do co u-

AA'aT si. ° Çai:vão estrangeiro actualmentecusta 809 a tonelada no ltio de Janeiro o gòver-no poderá pagar pelo nacional 57S142 por to-nelada. J "
Julgo que assim o governo auxiliará a indus-tm carbomfera e com as vantagens seguia-
Io, diminuir o consumo da lenha-

lÍeiro!UUÍr 
i>3 remeásas dc °»''° Pnra o es-

3°, impulsionar a exploração do carvão, nrc-parando a nossa independência futura(.on; os auxílios apontados, creio que as mi-nas riograndenses abrirão novos poros e em
íívnnn i0"!,1?™ P°dor5° «portür cerca de10.000 toneladas por mcz. O preço é reniune-rador e sçrá por muito tempo. "-'»«»e

Emfim, precisam,):; de uma solução immedia-¦¦¦ evitar-se o mais possível a devasta-

PELAS MATTAS QUE NOS
CIRCUMDAM

Mal cessaram as chuvas, os vândalos reco-
meçaram a sua faina de devastação contra as
mattas que. enunolduram e embellezam a nos-
sa eidado e que nos auxiliam preciosamentena luta titanica contra os ares impuros. E

JA DESCONFIAM DA ALLEMANHA !
LONDRES, 20 (Havas) - A Agencia Reu-ter annuncia que recebeu de fonte olTicial as

1 '

í UuiJjHjn.

OS FRUTOS DA EMISSÃO !.

Jjf-Sf]

asgXiwS^^'p!irjia«x3Baitg«agiBajj4^^-r^^ t___________i
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As emissões de papel-moeda representam
_eral de nossas dividas uriSàjse evi- parceiia (|ue cresce. Papel-moeda emittido em1critica a virtude de decretos e sem lastro, ouro,

S>»?ÍÔS"_df -ario? r,ndi°t.'rammns interceptados'na escripturaçãopelas estações inglezas, pelos quaes
mie âoffnnU!,,aSiÍ,?ci,.'VerdadeÍr"n1Cnte ^""L;l " l ;;,uu ua ««*-™i»« «» sem iasi.ro, ouro, que «que tiiegou a Áustria para poder emittir um franta, 6 uni titulo de divida do Thesouro

Nacional.empréstimo externo. Esses despachos mos
fíníncdras^-edil1'",;15! 

k',,laliv'is de operações l ü governo aclual, com programma nitida.
ro se 

'vti 
,. 

S 
,')C'° Soverno aiistro-hunga- íienlo anti-cnussionista, já aggrnvou podero

,. ?LAA A de Uln ;l:s|K'd0 absolutamen.- samente essa parcolla, de tal fôrma que nadate diverso do que as noticias de origem of- < leantou - ¦¦ •
Iicial pretendiam fazer acreditar. Ij 'oduzir

Ita alguns dias foi interceptado um despa- á™.
A,,°ct,t°n uiW de Burían» chcl'c do governo da i , sumindo Iodos os elementos constitutivos-uisuia-mingna, enviado ao embaixador em (,e "ossa divida publica federal em Iodas aswasmngton. bsse despacho eslava raiHiririn suas variantes e convertido tudo, ao cambio

oeda, chega-se aos se-

com a baixa que se esforçou porem outras parcellas de outras divi-

Washington. Esse despacho eslava redigido Sll:ls variantes e eonverem taes termos que parecia indicar que os dc 12 d-> em Papel-monanqueiros de Nova York tinham offerecido 8uint.es algarismos :
aquelle paiz um empréstimo de 25 milhões de Divida externa fundada..(íoiiars. A verdade, porém, é que o director Divida interna fundada..uo Lomptoir d Escompte austríaco em Vieniia. Divida interna fluctuahte\pn Krassny tinha telegraphado em abril Japel-moeda circulante...
ja no corrente mez a Leopold 1'crntz, de No-va Yorlt, empregando todos os esforços para Total° 

Um rádiocririmn°'pVnn/ÍM« n„. .•¦ , Comparando o total dessa divida em 81 de
5 destef m«fãb' • expcdl(ío Desse sentldo ;l dezembro dc 11)15 com os totaes dos annos úl-

,, limos anteriores, verifica-se o seguinte au-Ucsc.iamos con- gmento progressivo :
1911  2.921.743:819$80O

2.135.74.1:0605000
7G2.100:600§000
600.399:8088609
982.089:527$50O

4.480.333:991.?16*.9

"Perptz —. Nova York
trato definitivo e immediato para 

"maior 
em- Empresumo, cujo montante, si possível, de 15 Enmilhões, deverá ser depositado no National EmCity Bank, de Nova York. Embaixador em EmWashington autorisado combinar condições Emempréstimo com vossa collaboraeão. Como r> •.-condição especial garante-se sole,, nc, e te' • ?n0i 

° 
» 

SC 
,VCl'lf,Ca í^r n d,?idn íub ica ?c'

que, si a guerra não terminar trcs inezcSrai i 
' BU«monlois '''l1 1915> a despeito das in-

tes da data da amortisação, o^nprcsümaA^A^AcSA^ "^ forCftd0 P0,-n haÍ"

1912...
1913...
1914...
1915...

2.999.004:721$400
3.164.928:328$90Õ
3.875.694:0761078
4.480.333:9019160

^

O machado dos vândalos em funeção
uma dessas cousas revoltantes e contra as
quaes se podia e se devia agir com tanta
energia quanta abundância de consciência. No
morro do Trapichciro, onde estivemos hoje,
altendendo a uma denuncia, verificámos, com
horror, que o machado de lenhadores furli-
vos fizera ali, nestes últimos dias, uma enor-
me dirrubada. Para se proceder daquelle mo-
do foi» preciso ou a connívcncia dos zeladores
dacmaQa riqueza florestal ou um inqualifica-
vcl ijfflaxamcnto.
Uma' providencia, senhores da aoVérno!

majoração da massa de pa-
pel-nioeda em

1.104.639:91B$093
Ora, não tendo o governo contraindo uma

ai sonima de compromissos internos ou ex-
ernos que justifique esse brutal augmento

para garan-jda divida publica federal brasileira, no dc-
,., ,.,,,,.; , ,• ,.  •' não Irans- urso dc 1015, é-se obrigado a responsabilisarteicnciado dinheiro para Berlim, contida no « emissão de papel-moeda de um tão pesado

mus. De fado esse recurso financeiro jicsá
ra divida geral eni duas parcellas : — na do

renovado em memores condições. Ponde-vos
em relação direcla com Washington."

_ Um outro despacho interceptado mostraainda mais flagrantemente a penosa situaçãolinanceira da Áustria, que se vê reduzida aofferecer a renda dos registos
tia do empréstimo. Uma allusão

próprio papel-moeda e na divida ouro, cx-
iressa em papel, pela formidável queda de

mesmo despacho, ú altamente significativa. Oradiogramnia é como segue:"ue Juiio Iloru para Leopold Perntz —
Nova York — Berlim, 23 de abril de 1916 —
Krassny telegraphou Washington pedindo'cambio q"e dellc resultaapressem conclusão contrato com cooperação'
todos autoridades austríacas. Procurae obter
15 milhões de dollnrs immediatameiite, si
possível. Autoridades desejam- que Washin-
gton assigne bônus para transferencia dos
mesmos a nosso credito no Swiss Crcdit Banlc,de Zurich, Amsterdainscbb Banlc, de Amster-dam, Danslce Landmandsbank, de Copenlia-
gue, ou Stickolm Enskilda Bani;, de Stockhol-mo, á escolha dos interessados. Transferencia
para Berlim não é conveniente. Bônus em
questão elevam-se 4.671 c são amortisaveis
por metade em 1916, metade cm 1917. Bônus
sao reembolsáveis ao par na cidade que seindicar no texto para pagamento dos "cou-
pons" e para onde deverão ser transmittidos
direclamente. Si desejarem, Nova York Iam-

¦ bem pode ser designada para local pagamento,Bônus serão garantidos, como h diz no tex-

to, pela renda produzida por direitos de re-
gistro."

Assim, pois, a Áustria vê-se obrigada a hy-
pothecar os seus rendimentos para obter um
empréstimo bem mais pequeno que aquella
que, segundo queria fazer acreditar, lhe fora
offerecido.

Nada disso é cstranliavel, visto tratar-se de
um paiz já tão explorado financeiramente pe-los seus amigos aliemães, um paiz onde a
depreciação do cambio attinge quasi 50 c|°,
um paiz cujos empréstimos internos não pas-sam de verdadeiros fiascos o que certamente
não estará na data fixada em condições da
pagar o tal empréstimo que o governo d(
Vienna pretende lhe foi offerecido esponta
neomeute cm Nova York,
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1» 3 c novidades
Lm conselho lioin c bnnilo,
(• Sr, in efeito jn no d< m*oh bem Intendo.

)mdo viu relncflo n lodo* on inellioriiiiieiiloH,
rijiii execução nfio esijn ni .mento do ileiqiosiiR
li' umn nttitiiik1 imilln loi vnvoj, mesmo porfjuahi nflíi houver ítni liiílso de ferro íuii flnnnçnn
niiiiilclpiips. estas vnltnrfin lurtovo n ser o quoci,1111 nulo» da ndininiMi. v ><> Plisso», hlluacàn
jjIíiíh muilo piireeiiln eom n iielunl tlslcn do1 Thesnuro Nnclnnnl,

Alas não è prcoiiió (|ik* -e lenha mu Uno rN-¦ei* que mesmo sem
iiesas, uni prcfultü
lur rolovniiles sor-

içiih podem mesnío
u de recoilft, Hnsia

11 cumprir rigorosa-

Irnordlnnrln paru se pen
nugmcutnr mu real uns i
lu 111 liitviicloiindo pôde i
vlços rt e dado, Mui los si
Per proslndos com ntigmc
por exemi In quo sc procimonta d Código da 1'iwtnmii, li infla ncímliilü-Irncuo inunlclpnl que tlvi •¦¦• como escopo uni-co o cumprimento do Cm . > de Posturas "crln
nn netuiilldiido u mal» sj mpallilcii o bonemerl-tu das ndiiiiiiisIraçiVs.

Vnnins cllnr npeniis uni exemplo para nrgn-nieniai': o Sr, Dr. Axõvetl > Sndrá não sabe quolia uma postura inunlclpn sobre u liiiinc/n dnsinclinam*, devendo ser niiiür dos os proprietáriosdos prédios sujos? Pois rrsn postura, desde andinlnlslrnoilo Passos, que ficou complctmncn-le esquecida pelos ngento , e esqnecldn no pon-Io de -e consentir que nn eenlro da cidade hnjnedifícios como n egreja d > Itoanrlo, quo é umaverdadeira nffrontn no a elo urbano e o mnlsvergonhoso nttcstndo dn desldln c dn porcaria(.. 1rma11d.de e da, miluridades muúlclpnes. OSr. prefeito chegi o ale n!i á rua dn Uriiguayn-na o veju o erl do dn c . eja do P.osnrl. I...Hasta, pois, qüe se cxl|;i o cumprimento doCódigo de Posturas pnrn quo, ou se faça a lim-
pczn do prédio, i..i ,,t> cob á irmandade a mui-ta relativa ii falia. Em qualquer das hypolhc-ses a cidade lucra.

Ainda ha quem lenha coragem,
Lm lelegrnmmn dc Uvllo Horizonte conta

qne neles ullinios anno tem morrido nadamenos de quatro coronéis superiores dn ('uni-(Ia Nacional do Minas Gcrncs, c que, apezardisso, acaba do assumir esse cargo, novamente
vago, o Sr. Dr. coronel Nelson Coelho ds
Sentia.

Tem sc dilo tanto cousn contra a Briosa,
qne não seria justo que ficasse som especial
registo o nohro «cto dc vnlcntln do coioncJmlneire, assumindo uni enrgo quasi otfici.u-niciile considerado nzarouto,

necrotério das
flores...

¦i ¦ O 
" iiA.speotos

— Ohl por que nfio silo senliorllns T•. a oxclnmnofio geral do quem pnssn nll
pilo morendo de flores, dn travessa 1'lorn.Dentre ns flores, nn embriague/, dnquclle
periunie Inlotuo, penelraiilc, hiirgo um In-

líffraroo

ma-pf

m

^•v jtíHSií- * v>iVf- tt* 'w._

Y-.-íf. , rv „ ^lv_

lij 1 r;\i---^m»W

Uma fila de mesas vastas nu mercado
tngão, em liinngns de cnniisn, pesado, que nl-
tende ou nfio nltcildo A gentil senlioritii queadquiro um ramo de violetas, unui brotadade rosas,..

li' esse o aspecto dn mercado.
Agora, então, as divisões ou barracas da

parte de Irás estão abandonadas, Como o pa-
gnmenlo é no regimen do (piem mais dá,
acontece qne logares melhores custam mais
no ncgnciniito o vice-versn.

Ii quando se passa ali lem-sc n impressão
de um necrotério, com aqtiellns mesas dc
mnrmoro escuro, vaslns, muilo polidas, em
quo a brisa passa impregnada do perfumodas flores. . .

li jn chamaram aquclle pedaço — o necro-
lerio das flores,

——¦ •*•*» 
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És sois Is pia
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Oa SuatviROOa vim tomar n oílim-
S/Kfl vonlrn Valonn _ o Sr, lc-iii/.rios o o Eatiido-Mnlür grego.—Oa iPaiRiQ.Inqlo7.oa avançam sobro

¦|^.V,, MonnaUv

LONDHES SO (A NOITIi) ~ Anui.ncln-sc
que os nustrlncos estilo nrennrando umn grau-tlc offonslvn contra ns ilalinuos que occupiimvnlonn.

PAUIS, UO (.\ NOITIi) - Infnruiani de'Her-lio rpie, pnra o nlaquo a Valona, o:, m-strine**;CBlfio reunindo cm 1'liimo 55a (•,*) irntfihbrlei.(pie dali parlirão eòni destino a DurnuSo con-(liizlndo tropas, tiveres « nmlcrlnl bellico.Dum grande Irola de vasos de guerra es-eollará esses transportes.
PAUIS, 20 (A NOITIi) ~ Dls-em de Alhe-nas que o Sr, Vonlüoloa iissuniiu a rcSpQUSribl-lidado dos nrtlgós ultlinnineulo publlciidos uoorgfio do pari ido liberal o nos qui

O Sr. Lafont defende-se
A cnrtn que se vne ler foUnoi dirigida bojo

pelo Sr, lliiiillloux Liifnnt o premiü-ne nos
commonlniioi que lioulrm fUemos ncercn dn"vArln" do "Jornal du Commercio", em quo10 narrava n conferência que com o Sr. pro-Milênio dn llepiibllcn tivera olie bnnqiielro.
Logo no comoço dn cnrtn, como se vorA, o
Sr. Lafont mnnlfestn n sun surpresa por nfio
lhe ler o redactor dcsla fnlltn, que o enlre-
visiou, rovclndo n Imnrossfio que nos enu-
snra a milicia publicada,• lira Intuitivo qUO llão nos cabia fuzcl-O.
linvianilo ao Sr. I.nfnul um de nossos eom-
pauheiros, flciiva-lhe n lihordnde de forne-
eer no publico, por melo da entrevista soll-
cltndn, os osc)nircclmontos (pio oniondosso)
pnrn justificar n sun eoniliieln, Pnrn evilar
(ino se desse qunlqucr equivoco em nssumptó
do tal Importância, levámos o nosso cuidn-
do no ponlo de siihmelter i| S. S. n enlre-
vlsln Já oscrlptn, lendo feito o Sr, Lnfont
apenas duas nu Ires ligeiras alterações de
redncofio, epie pròmptnmonto nccoIlAmos, Si
essn enlrcvisla nfio li vosso ronfirmailo em

Umn pobre mulher, no atravessar boje pe-In mniihfi o leito dn estrada dn ferro, entre oeslnçfio de Cnscndura o n do Uulnlliiii Docnyu<

... se fiizeiu |0,|n.s os seus pontos a "vária" publícndn, erans in.ii.1 ncorbns orlllcns no oslndo-mnlor tio tntúillvo que não teriam enblmonlo os rom-

B-jpmMj ^_5_l_^__Hpy*y ?9_i_Bwft^^
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Drs. lv.oura Brasil e Gabriel de Andrade.
..Oculisias. Largo da Carioca S, sobrado.

i mtf i

PORTUGAL h'/\ GUERRA
" O MINISTRO DO INTERIOR KXO-

NEROÜ-SB
.LISBOA, 20 dlavaO--) Dr Pereira Heis,

ministro do Interior, pediu demissão deste
cargo |ior motivo dc doença,

GOLLYRIO
MOURA BRASIL

-*M*-

cura au inllnnimaçneido
olhos

R*in Urütfiiajrnna, !I7

PESSOA CAVALCANTI- rc-
presen.tante da Companhia Fa-
bril Porto-AIegrense (grandefabrica de meias, camisas) é
encontrado diariamente na rua
r Março n.55. -- f andar.

reli ce a
Programma da retrcla a

libã, no coreto da praça dn
tia dc musica na Brigada
lis 22 horas, sob a regenri
Glambnrba: Primeira i;r
marcha, II. Vidal; II, /
syniphoiiia, (;, Verdi; I
de, valsa, N. N. ; IV, A
N. N.; V, Gimrany, op
l^os Gomes, e VI, Ory„é

rcalisar-se ama-
rloria, pela ba:i-
Policial, das IS

• 'a do mestre Luiz
: r.e — 1, Hymeil,
i foiza dei destino,
I l.e lour du mon-

iifia, "one stcp",
ra i fantasia), Car-

, «In Uiscb, N. N.Segunda parte — Vil, A noz do coração, fanlasia N. N.; VIU, Era. valsa, F. Leal; IX.Alliados, tango argentino, N, N.; X, La pro-messa, mazurka, N. N.j XI, Marca Mune,
polka, N. N., e XII, Affonso Xlll, dobrado.N. N.

J[..,.' 
. i| Ucntina. Tratamento eom-.rerreira A ves p'«vvnc,,tg ,scm dirouu:i

Uiiilnga Silva n. 28.

cioarros, ponta de
cortiça, para 200

réis com bnndes. Lopes, 3á & C.

Fleiaie, Sr. mm-
mandante i

¦¦' Queixou-se hoje a esla redacção o Sr. Au-
guslo José da Silva, ex-servente do Arsenal
de Guerra, nn Ponta do Caju', de epie foradispensado daquella repartição por conve-nicneia de serviço, ncerescenlando que lhefoi dado o praso de 21 lior?.s para esvasiar
o barracão onde morava com sua mulher ctres filhinhos íenores. Como hoje não pu-desse evacuar o barracão aeerescentòu o Sr.Silva, o commandante mandou desteüial-o e
pôr na rua tudo que era seu, ficando elle,a mulher e um filhinho, reduzidos á maiscruel penúria.

Pürqu3 dia não o qutzesse Riais,
atigrediu-a

Em tempos o indivíduo João Gualbcrlo da
Silva foi amante da meretriz Maria Francisca
dn Silva, tendo esla ultimamente o abandona-
do.

Hontem, as 23 horas João procurou a cx-
amante, cm sua casa a rua Vasco da Gania
n. 112, piopondo-llie voltar para a sua com-
piinliia.

Tendo cila se recusado, aggrcdiu-a a soces,
produziiHlo-llie* algumas excoriações.

Aos grilos dc Maria accorreram vários po-pulares e dous guardas civis, que prenderamo aggrcssor.

As commissões
da Camara

Não tendo sido possível rcunirem-se até hoje,
liorjalta dc numero, as commissões de consti-
luição c justiça e tomada de contas dn Camara
dos Deputados, o Sr. Antônio Carlos, "lender"
da maioria dessa casa do Congresso Nacional,requereu hoje substitutos para os Srs. Hcnri-
que Valga, Arnolpho Azevedo, Gonçalves Maiae Mello Franco, da eommissão de justiça, c Ger-vasio Fioravante, Cunha Lima e Castello Branco,Ca eommissão de tomada de contas.

Para a eommissão de justiça foram nomea-dos os Srs. Pedro Moacyr, Hosaimah dc Olivci-ra, Arlindo Leoric e Nicanor Nascimento, c paraa dc tomada de contas os Srs. Chrisliano lira-¦íil, Luiz Domingues c Ramiro Braga.
Logo que sejam votadas as renuncias dos Srs.Henrique Valga e Barbosa Rodrigues os Sis.Pedro Moacyr c Hosannah de Oliveira subsli-luil-os-ão defini li vãmente.—Ainda hoje não houve numero para a reu-não da eommissão de justiça, pois apenas com-

pareceram á sala das suas reuniões os Srs.Cunha Machado, Maximiano dc Figueiredo cAi nibal de Toledo.
A eommissão está convocada para se reunir.imanhã, ás 14 horas.

Lxercilo grego, O ehele dn cslado-niaior. cm
Visto dessa declararão, communicou no go-verno quo In chamar ii responsabilidade « Sr.Venizelos. liste tamhein jA declarou (pie se
defenderá possònlmento perante qualquer Irl-bunal .- (pie lenha do coinpnrcecr,

Acredita-se, porém*, (pie o governo não se
atreve a processar o Sr. Venizelos.

NOVA YORK, 211 (A. A.) — Nollelnj de
Alhenas dizem que os frniico-lngleües (pie se
dirigiram para Florilin. nflni do avanrar so-
bre Monaslir, onde está o quarlel-geneial dos
tctllo-bulgnros, já passaram a fronteira gre-cn-servia ao sul dc .Monaslir, gem que tlves-
sem encontrado sinão pcipieiia;, patrulhasavançadas (pie foram complélnmento doiiit-
nadas.

Os franco-inglczes avançam sobre nquclla
cidade servia, ao encontro dos allemães (jue
ahi eslão fortificados.

NO OKIENTB-•riTP~ ...i... -

Os lurcos contam como vii-lnrtas
as derrotas que softreni

LONDRES', 20 (A NOITR) — Os conimuni-
canos officiaes turcos dizem que as tropasoltomonas derrotaram os russos no lago Meus
Zerctcpc,

Entretanto, o que é verdade c que os rus-sos atacaram violentamente a ala esquerdados turcos, pondo-os em debandada com oauxilio de um "dcslroycr" epie, da esquadra
tio mar Negro', fundeado junto á costa, bom-bardeava sem cessar o inimigo.

EM TORNO DA GUERRA
A Inglaterra tom, funecionando,
tres mil quinhentos o setenta e
sete fabricas de munições — Um
novo credito para ,'is despesas da

guerra

mcntnrlox que fizemos «• dos (pines nao nos
arrependemos, mesmo depois das genlis c.\-
punições do Sr. Lnfont.

K mais não diremos sobre a caria do di-
gno banqueiro francez, a quem é mais (pie
licllo, é licilissimo o dlrcllo de defender os
seus e os interesses dos capitalistas que rc-
prcsenla. Apenas devemos ainda cxpllcnr,
como relrlbulção á gcnlilc/.a do Sr. Lafont,
que Ioda a nossa syinpatliia, francamente
manifestada desde o começo da guerra, pelacausa das nações aluadas cnnlrn n obra ne-fasla do militarismo prussiano, não diminuo
nem unia linha um sentimento mais forlc,
que nos iinpcHc a cnllocar ncima dc tudo
os interesses de nosso paiz.

F.' esla a caria do Sr. Honilloux Lafont:"filmo. Sr. rcdaclor-cbcfe:
Sinto profundnmcntc que o vosso redactor,

enviado honiem pnrn entrcvlslnr-mc, não sclenha dignado dc commuulcnr-:ne n emoção
que vos produziu n "viirin" do "Jornal doCommercio" relntivn A audiência n mim con-cedida por S. Rx. o Sr. presidente da Ilcpu-blica. onde quizestes lohrignr não sei queameaça ao Brasil, ou não sei que "Iruc"
de defesa dos interesses de contratante, emopposição aos do Brasil. Si o tivesse feito,facilmente eu lhe teria mostrado a impro-ceaehcin do vosso sbbrcsnlto.

Para falar com a maior clareza, nrredan-do do vosso espirito qualquer supposição na-
qucllc sentido, tenho a dizer-vos que desdea minha primeira conferência com o Sr. mi

0 estado em qne ficou a infeliz
Vil, foi colhida por um Irem, que n inalou In-Blnnlniicnmcnlo,

A infeliz ciinmnvn-so Odotlo de Jesus, ernde cor preta, casada, do 22 nuuos c residia árua Dias da Silva n. 418.
O cadáver, com guia da poltclfl do 20" dis-Irlclo, foi removido para o necrotério.

[MORREU-LHE A FILHINHÃ
e os médicos da Poli-

clinica não quizeram
passar o attestado

?
O pac, desesperado, recorre It

policia
Vm pobre lionicin. desesperado, procurou ed«lirde n míssil policia para poder enterrar um,flllilnlia dc poucos ineze, (iiiu fallecera li íInvn-lllO um alle.slado du óbito...
Oa nlloslndos de obiio lün sido, im enlum..onumplo pnrn diversas ruporliigens «uo T*mos folto. deu strnllvns ilu rnellldnde c.» ,',sno passados, sem o menor eserimulo... «m-Vhdn lia dinhclru,
O pobro liomoin mio recorria A policia(«• recursos, cn, „ s,. Joaquim Fer.mml,:..««or nn 1'cnhn, no lognr denominado '•
1'alicee.n s,,,, fillm do nomo Klzn. ,•¦„„ „•s ..penas de vida, a qual havia Mdo t ,t«te oa últimos mome « na 1'olleliuic k

II!!.
lil,'-

Syphllls cm
NOGUEIRA.

geral — Cura o LI.IXIK UK
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Charutos VIEIRA DE MELLO
os melhores ~ COREANA

LOND3RES, 20 (A NOITE) - Segundo umaestatística levantada pelo Ministério das Mu-uições, estão actualmentc cm plena netivida-dc, fabricando material bellico, .'1.577 usinas.LONDHES, 20 (Havas) — O Ministério dasMunições annuncia que passaram a ficar soba jurisdicção do Eslado mais 131 estabeleci-mentos induslriaes.
O numero dc casas nessas condições eleva-se agora a 3.577.
LONDRES, 20 (A. A.) — O «Daily Tclc-

graph annuncia que o Sr. H. Asquith, che-fe do gabinele, apresentará ao Parlamento,na próxima terça-feira, um projeclo Voncc-(lendo um novo credilo de 300.milhões .'li 41-bras esterlinas para as despesas de girfrra,

A BbAGK LIST
¦<...».

Mais casas allemãs da America
incluídas na lista negra

, LONDRES, 20 (Havas) — A "Gazela Offi-ciai publica uma lista addicional ele cincocasas dc commercio da Argentina, duas doChile, uma de Cuba, onze do Brasil c seisdo Peru*, com as quaes os súbditos britauni-
cos ficam prohibidos dc commcrciar.

11ÍÉttHLH

•*- I "T*T-' -

In lia «íil ii
ss homens lipis

!

A eommissão de poderes. do Senado, traba-lliou ainda hoje e continuará por mais unsdias no estudo do pleito senatorial do Dis-tricto Federal.
O Sr. Thomaz Dclfino leu, da sua conles-tação, desde a pagina 98 até a 141,

^ Hoje, como hontem, como ante-hontem S.Ex. cxhibiu certidões de autoridades, cartas;bilhetes de cidadãos conhecidos, documentos,Iodos accordes nn affirmaliva de que cm ai-
gumas secções não houve eleição e de queesla, em oulras, foi tudo quanto ha de maiscondemnavcl.

Em todas o Sr. Irineu tem grande votação.A s líi horas foram suspensos os trabalhos,
que proseguirão na próxima segunda-feira.

Õ^lÂ~lviO!\IETARIO
Ainda hoje

nou cm alta.

EM TORNO DS VERDUN
Continua violentíssima a

da artilharia
aepto

insiro da Viação, acerca da revisão do con-trato da Viação Haitiana, propuz a S. Ex.de subinettcrnios a arbitramento (meio aliás,
previsto pelo decreto dc concessão), Iodos os
pontos a respeito dos quaes não conseguis-seinos nos pôr dc accordo. Egual idéa tivea honra de apresentar n S. Ex. o Sr. pre-sidcnle dn Republica. Quem assim procedonao pode cuidar dc ameaças, nem de "trues",
mas antes tem plena confiança no seu di-rcito, no estrieto cumprimento das suas obri-gaçoes de contratante e na justiça dos bra-sileiros, que viessem a decidir dessas que-sloes como juizes. Quanto ao cpithcto decscandalosissnnas" com que qunlificncs nsnossas concessões, si elle não fosse totalmen-te Injusto como é, iria recair sobre o poderque as fez, cm época dc prosperidade intei-ramente diversa da aclual e esquecendo asgrandes vantagens qne sua execução deveriatrazer para o paiz.Parece-me não me deveremncgnr o direitoele constatar, sem queixar-me, como banquei-ro francez, que trouxe durante tres nnnosmais do tresentos milhões dc francos, appli-cados aqui cm empresas sólidas c sãs, queesses capitnes, como Iodos os capitães allia-cios, cuja causa advoguei por ser idêntica á

í& iifo sofl?'erílm P?E, enusn do "funding"
dc 1014 notável prejuízo c qne os capitãesalliados representam no<*e décimos dos capi-taes estrangeiros applicados no Brasil
lesH n?,!™110 CSS^ f/!cl*?' I".6 ni"(?»cm con-
um nnin «r PTSCI..1,fia -° '' hyP°tl'ese deura novo "funding", sobretudo por acredi-tnr, embora em desaccõrdo eomvosco, que o«0™, b/asileiro terá meios de sair elasff.culdadcs presentes sem appcllo a esse
O 

"n0,tÚrnTrSs°õ Q"ÍZ ?"lCS' ^'ndo. coSdera natural, só por mim e pe'os canilaesque Represento, mostral-o ao Sr. presidenteda Rcpub ,ca e aos brasileiros como um ti-tulo a mais á sympathla que sempre pareceumerecermos c nunca pude Imaginar eme h,correria na censura dc um (ornai como o
l™% a «n-em somos profunda,, ente reco"nhccldos pelo calor com cp,c tem conslanemente defendido os aluados, faiendo just.ça a causa que elles representam Assimpos, nao me pcrmilli falar de assumpto da
Se pois üMW 

relaliVh. à ncZliaí
bras&f Vos™a&r"P 

•* interessa aos

Â independência de Cuk
A Republica dc Cuba festeja, boje, mais

um annivcrsario de sun Independência', uma
das paginas mais brilhantes de sua historia
política.

Por motivo da moléstia do Dr. Moralcs yCalvo, ministro cubano acreditado junto ao
nosso governo, por isso que S. Ex. sc acha
ausente desta capital, não haverá recepção na
legação.

BUENOS AIRES, 20 (A. A.) — Toda a im-
prensa saúda em lermos muito cnrdlacs a lie-
publica de Cuba, que festeja hoje o anniver-
sario da sua independência.

Insüfiato SedascJasto

7272 — RUA DA QUITANDA
Telephone 2093, Central

Mintas c u liniumciilc pelo Dr. Aleix.i de Vc. ncellos. O Sr. Joaqulii. procurou o i.rimVif.icultal.vo, q„e ||n l)flo (,lliz dar o ale"bl'(jeclnrando ler estado a cronncn sob os ê Iondos do outro e, esto lambem ncgui-se" din
íuldndos. " i,,fC,,Z au!",dü nv,u ™*™>

Elza morreu boulcin no meio dia, e o deses-
Pnr^aTa0 1fâ£? 

™h rcmcd,° *>*> «"

0:
líflS? Só oa ZAMPIR0Nl

deixam dormir Irnnqiilllaineiitn
•^•*>~-k.

O GAFE'

Cursos: prcparatarlos, normal e secunda-
rio.

Educação pbysica, intcllcctu.il c moral.
Ensino do porluguez, francez, inglez, ita-

Jiano, allemão, latim, seiencias pliysicas e na-
turaes, geograpbia e historia, arithmetica, ai-
gebra, geometria, trigonometria, trabalhos
mnnuacs, flores, costura, bordados, desenho,
pintura, dactylograplüa. Noções de economia
domestica.

Aulas diárias das 14 1|2 ás 18 1|2 horas.
Curso annexo primário dc accordo com os

programmas officiaes. Ensino pralico de iiu-
guas estrangeiras.

Aulas diárias, das 12 ás 14 1|2 horas. Corpo
docente de primeira ordem.

• —1— ¦

Novo horário para a Guarda-Civil
A Guarda Civil vae ter um novo horário. O

tenente Limoeiro, aclual inspector, distribuiu
os "quarlos" da seguinte forma:

O primeiro quarto será das 8 ás 1G horas;
o segundo, das Ifi ás 24 horas, e o terceiro,
dc meia noile ás 8 horas.

O novo horário só falta ser approvado pelochefe de policia para entrar cm execução.

O mercado de café apresentou-se hojepouco mais calmo, procurando os comprnd.i
,n*.innq,,'''ir ° «ÇMrodotypo 7 no preço d(109000, por arroba. Não havia grande voni,.de cm vender e apenas 021 sacras for.„(collocadas, peln manhã, não constando ne-o.
cios no correr do dia. A bolsa de Nova Ye?rlhontem fechou cm alia de li a 8 pontos e ho-je abriu ainda em alta de 1 a 3 pontos e ide 1J8 para o disponível do Rio c 38 par, cdc Santos.
, ,',lonlen,1- c,llr*lr''i>n ü-''!" saccas, em barca rueLOGO o ficaram cm "stoclt" PJS.OãS saccas

Os escândalos
Standard Oi!

Úü

OS INQUÉRITOS POLICIAES
Mais dous inquéritos foram requisitados 4policia a propósito dos lançamentos dn Stin-dard Oil O primeiro pelos agentes dc inflai,,-maveis, da Prefeitura, Pedro José de Ouve:-,e hrancisco Pacheco, c o segundo, por Intern».dio do ministro dn Fazenda, pelos fuilceiona-nos daquelie ministério.
Os dous inquéritos correrão pela 1* dclc-i-cia auxiliar.

«a>»"

I ilí
o medicamento que pode
tbmar-se em todas as épo-

cas e eelades

,-Mnrnnfí"M C.s,a n,*ar-(le ° 'niuerito requeridopelo Dr. Mendes DTniz, cn-3' delegado auxiliara propósito do mesmo motivo.
nepuzeram os guardas civis Armando Car-neiro e Arthur Fonseca, que serviam na 3* de-'ícs 

DJn?UX 
'^ qUand0 Crn dcléfindo o Dr. Meu-

As declarações dos guardas nada adeania-
Foram ouvidos depois os delegados Drs. JoãoJose dc Moraes e Pereira Guimarães, epie fize-an eiuran e o estado dc sitio próximo passadoa censura dos jornaes. Em suas declarações di

cebido rccommendacocs do Dr. Mendes Diniza propósito da Standard Oil.Serão ouvidos ainda hoje os Drs. Cid Rrau-ne, Costa Ribeiro e outros delegados, que ser-viram com o Dr. Mendes Diniz!

mi MsaneDr. Dario Pinto
cio Hospital da Misericórdia. Clinica medica « dacreanças. Consult. Carioca 44, Uns 3 ás ò hora 

'
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Abre-se a Alfaiataria Villdrinho
mar' A abertura dc uma alfaiataria deluxo no Hio não d um acontecimento com-Jinim. Não e, pois, de admirar que entre osnossos elegantes, nas rodas masculinas, cm

que ha uma certa presürtipção pela apparcn-cia, seja a nota do dia a abertura da " VI-faiatariÜ Villarinhú"'.
A Alfaiataria Villarinho é uma casa novamas o Villarinho, alfaiate, é um velho co-nhecido de todo o Rio mundano. Como con-Ira-mestre que foi das mais acreditadas ca-s.is elo Rio e ultimamente como sócio dacasa Almeida Rabcllo, elle soube não só ael-qmrir a merecida reputação de um primo-roso cortador de inegualavcl "tailleur", co-mo conquistou, pelo seu traio lhano e insi-fiuantc, um vasto circulo de relações nanossa primeira sociedade.
Por isso. a noticia dc que o Villarinho iamontar sob a sua direcção uma alfaiataria— digna do seu nome e digna do Rio — nãopodia deixar de ser uma noticia sensacional

para toda a gente que gosta dc vestir bem,de vestir com sobriedade, mas com oprimorada elegância.
A Alfaiataria Villarinho está officlàlmenttalierla.
Para

o mercado cambial funecio-
,„ -¦.,., AhT'm á ta!ía de 12 3)16 eM t\Al ci. e no correr do dia tornou-se ge-ral a taxa dc 12 7|32 d., para fechar emalguns bancos a 12 1|4 d,
in°nn/?csocios em esterlinos foram feitos a1W00 e para as letras do Thesouro com(> l|2 »|° de rebate.

Apezar de sabbado, a Bolsa esteve bem'"^¦mentada, tendo sido vendidas: apólices
1e 1?D9^ÍLIÍ UniííOí 180 a 780$ o 100 a 785$;das de 1915, 262 a 785-?; para as municipaesde 1914, ao portador, 128 a 183.?, e nomiua-livas. MO a 187?000.

Houve grandes negócios para r.s ncções dasLoterias, que, em numero de 5.000, foramvendidas a Mí. Os demais negócios care-cernm de importância.
— t iTj)ir£~wi o

PARIS, 20 (Official) (Havas) — Na mar-
gem esquerda do Mosa, a artilharia continuouviolentíssima*, sobretudo 110 bosque ele Avo-court, na coluna 304 e na região dc Morl-Hom-me. A infantaria inimiga não fez nenhumatcnlnlivn de ataque.

Na margem direita e no Wocvre houve rc-
guiar aclividade dc artilharia, cm alguns pon-los, onde o eluello foi particularmente in-tenso.

Durante a noile de 18 para 19, os nossosaeroplanos levaram a effeito diversas opera-
çoes, lançando grande numero de projeclis so-bre o acrodromo de Morhange, sobre ns esla-
ções de Melz-Sablons, Arnanvlllc, Bicuiies,Stenay, Scdan e Etain c sobre os acampamen-
los de Monfaucon e Azannes.

lei ros
Lafont." Vosso criado, — Bouilloiix

"—-•—-«»&»—.

A MuNOlAL

¦rii,.,, li" :ndcr, Porém, nos seus nun^josos
«Io ! , 

fr' m,lsUí Praticar- um verdadeiro
1 InLíni™ ft.dquir.indo pessoalmente emLondres e Paris um magnífico sortimento de
Tc n • q, ?rÓ i1-"11,'"' mawilha, dc bomgosto. . s diff.cnldades para a importaçãode se¦sortimento foram terríveis, mas a CasnVilla; nl.o fazendo questão de inaugurar osseus "atchers" com o que ha de melhor omais fino no sen artigo, não se poupou n es-forços e a despeito das mil contrariedades,ninas do momento, teve ensejo de os verfelizmente coroados de pleno e.sito, logran-do montar e sorlir cm pouco tempo uma damais lindas e mais luxuosas casas dogênero.

Na visiln que acabamos de

s
seu

. »« visim que acabamos dc fazer U stInstallaçocs, á rua do Ouvidor n. 130 _• (dar, ficámos deveras encantados com'a si

is suas
an-

plicidade. a ordem c o bom gosto que presideaos mais ligeiros detalhes do seu funecio-namenlo e por isso e de crer que em breveO nosso conhecido Villarinho lenha o exclu-sivo dc vestir bem todos os elegantes danossa roda.

A Camara em resumo
A sessão de hoje, ria Camara dos Deptt-lados, foi presidida pelo Sr. Vcspticio deAbreu secretariada pelos Srs. Costa Ribeiro cJuvenal Lnmartiüe.
As netas elas vésperas foram approvadassem debate.
No .expediente foram lidos: felegramma doSr. Henrique Valga declarando não podercomparecer ás sessões por enfermo; reque-rimento de V. Cardoso administrador dosCorreios elo Pará,, solicitando aposentadoria,e um pedido ele credito para a Viação.

• . S j L,el).on nc-"is enviou á mesa um pro-•'.ccí.?r.dc lel soI»'c promoções 110 Exercito ejustificou a ausência do Sr. F.ugenio Müller.U br. torquato Moreira tratou desenvolvi-damente do caso do Espirito Santo, falandoate esgotar a hora do expediente e parte dadestinada A ordem do dia.
Não houve numero para votações.Designada para a próxima sessão a mesmaordem do din de hoje c mais a votação do

projecto 124-A, dc 1915 (serviço florestal 110Brasil), foi levantada a sessão, ás 15 horas.

df ramal
de Santa Barbara

A ponte mçtallica da Central do Rrnsil emSabarâ, ramal ele Santa Barbara, Minas, deveticar com o seu segundo vão assentado napróxima terça-feira, desapparccendo enlão porcompleto a provisória,A ponte mçtallica tem dous vãos, medindocada ura 40 metros c estava á margem do rioabandonada ha cerca oito annos.
O Dr. Carlos Eulcr deve seguir, segunda-letra, para Sabnrá, onde assistirá ao assenta-mento do ultimo vão da, ooulA* :~

A GUERRA NO MAR
Um vapor hespanhol escapa de
ser torpedeado traiçoeiramente —
Um submarino aluado afunda no

Baltlco um vapor allemão

MADRID, 20 (Havas) — Telegrapham deBilhão :"Chegou a este porlo o vapor "Oizmencl".
Os Iripolantcs contam que o navio, lendoapercebido ao longe, no nlto mar, uma luz
que parecia um signal pedindo soceorro, ap-
proximou-se, verificando então que se tratavadc um submarino. Este lançou-lhe immcdia-lamento um torpedo, mas o navio, graças ásua velocidade, conseguiu escapar."

LONDRES, 20 (A. A.) — Um submarino
pertencente á esquadra dos alliados poz n pi-que, 110 mar Baltico, o vapor allemão "Tra-

Sorteios em 25 do cor. ás 4 hs.
Só concorrerão apólices quitesPrêmios pagos :.397:65rftc>00

-«s»&»

O despejo da 7- Pretória
Criminal

«a»* 'wte rwfflrcri-

Os trabalhos de hoje do
Senado

O Senado realisou boje duas sessões. Na
primeira, que foi secreta, foi approvado o actodo poder executivo nomeando o Dr. Gastão daCunha embaixador do Brasil cm Portugal.Ninguém discutiu cssc acto que leve o asscnli-incuto pleno da Camara Alta. Na segunda ses-sao, na hora destinada ao expediente, foram ii-elos os vários pareceres hontem assignadòs pe-Ias diversas commissões. Não houve oradores.i1 ordem do dia foi toda votada e cor.stava dccinco proposições abrindo créditos para paga-nenlo ele vencimentos a funecionarios publi-cos e de dividas do exercício findo.

™^*i«K«B_B_»__ai ^«iBBBgrTmryf,7r,1BlJif., raaaaapgg
— y ^OW"' 
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A GUERRA NO AR
Os novos aeroplanos francezes

PARIS, 20 (A NOITE) — O famoso aviador
francez Grandeique foi encarregado de cliri-
gir o primeiro dos novos e grandes aerópla-
nos que o Exercito francez acaba de adoptar.

Esse acroplano é armado com um canhão de
75 m|m.

1 >+$itm _

tiça, cm guia enviada ao Thesouro Ahi minconhece ninguém. Xá somei ao "í iche »

Vendido na feliz casa

GHANTECIíEK

Na rua S. Francisco Xavier foi atropeladopor um automóvel, recebendo varias excorht-
?oCSdc onu'1,ano da Silva* Portnguoz, soltei-io, üe jü annos.

A Assistência soecorreu-o. A policia nãoconseguiu saber o numero do auto causador
mítãVu'-t C,UJ° y^^'\ So-lhlmaior velocidade, evadiu-se.

i hi^j,—.. .

Çilibs, inglez.—Tclcpliono
SU, Central .—Rua Santa

Luzia.íO-2PAULO PASSOS & C

Sr. general Pantaleão Telles
onms

SSUAS INESPERADAS
DECLARAÇÕES

Chegou hoje peln "Javirv" n <Jn „
falcão 

Tellcs1 de jS, ^oíSXSS

A bordo falámos a esse official, epie gentil
rdeceiarar!.í0Í Iofi° dizcmla *™ nadalfnhã

No entanto, ao com

— a —

Âs promoções oo Exercito

ponte

O que a todos interessa
saber

é que a Joallieria Esmerakk, devido a ter
de entrar em balanço, está vendendo por
preços tão baratos que causam espanto !

l irtlDn» >

A intervenção yankee esn
S- Domingos

WASHINGTON, 20 (Havas) - Seguin para,S, Domingos um reforço de oilocentos ho-mens de tropas americanas.

pffofecto io Sr. Lebon üaíjis
O deputado catharinense Sr. Lebon Regisapresentou ao Congresso Nacional um proje-cto dc Iet revogando o artigo 03 do orçamen-to vigente.

„„° ar«l° '? rcv°Kar P°r estc projeclo de leiresa: "Nenhum official do Exercito poderáser promovido por merecimento sem que ásoutras condições legacs, remia a de ter nelomenos, no poslo em que estiver, seis Inezesde clfeclivo serviço militar em um dos Esta-dos elo Pará. Amazonas, Multo Grosso, Paranáou llio Grande do Sul".
Este projeclo, logo após ser considerado oh-.içcto de deliberação, será enviado á commis-sao de marinha e guerra.

nua do Ouvidor, 139
onde desde hontem se achava
exposto o cheque visado do
Banco do Brasil para o paga-
mento do mesmo prêmio, que
coube ao Sr. Olavo Soares
(guarda-livros).

rAAVA ' , ,, c°mmcntarmos o divulgado
motivos T°l)e[ 
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Bom cnfé, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — Cuissiacio ©OESí
as imitações.
**" I BÜIÇ-BBfc- - i- 

üsne EUXIR US JíOGUEIRA, ta Para o
Canguei ^ -—" -^•—*?. raa, ^

Quereis apreciar bom e puro café? gSó o PíàPâSASO I
¦ >. ¦uas^c>u.

FaSlecimento em Caranqola
BELLO HORIZONTE, 20 (A. A.) — Falle-

çeu era Carangolla o corouel Olvmpio Macha-••" cbeí? político JoeaL ; - - * - *,uuw

Um achado valioso
—g—

Mas o felSzarrJo foi cbrsgado a
sesf ituil - o

nàefh"flii! ^ f° 1(list,;!ct0 I,cccl«« commu-
n iSi n t p''- Gf-rl0Í dc 01ivcira> residente
;,-, °, P,a1x,<;t«> °c que sua senhora per-Oeia uma bolsa de vclludo contendo jóias dcseu uso, de grande valor.

AÀ Jlnl0-? P^-^em peseruizas, não lhe sen-do Iifhcil saber ter um "gary" da Limpeza1 ublica, Joaquim Vnranda, encontrado a boi-sa, pois Voranda não soube esconder de ai-girns companheiros a nova do achado.Preso Joaquim Voranda, este confessou terachado a bolsa, tendo vendido uma das jóiaspor ü00?()00 na Casa Bove, e escondido as ou-trás, enterrando-as, no quintal dc sua casaa rua Itanhanga n. 2.
As jóias foram desenterradas e entreguesnos sens legítimos donos pela policia do 2!l°districto, depois das formalidades de praxe

ELIXIR DE NOGUEIRA ^ Para impureza

neir-i r.r,,,^^ r • -'y 
' e exprimiu-se de ma-mir., pouco i,sonjeu.a no coroIlel c,n.los C(;_

leio" deneni=ffjcial' í;,lou ° Sr •«ónorol Panta-
vtX n^t 

d° acabar i1. sua ^ae de apodos,
en fhP 2°™" a lis"near-me par, qi.J
K«W" ° con"ll:,»'lo do 4(1°, eom
oue i 

° 
S6? í 

C' POr 0Utrü laíl0. >•>"'•* comque a sua senhora me escrevesse cartas ano-
daXSda,m,",rin,d0rn?f-a dc>niUi'P o c ii,. -
tá ii,í,?, b*]l«lhno'. Aborrecido eon, tan-
officMlC1'a' 

cx'Mllsel d» quartel general esse
vè-n^Lqi '»°'V Passagens graciosas do go-
ve .?,? n-° Para> em cuja dependência eslá,
J, Ai j °ne afJu! arni011 efeito com o prc-
Giieira Rcpublica e o Sr. ministro da

Dahi o telcgramma chamando...
Sun Recebi o chamado do ministro,lensei que fosse motivado pelo Cacto dos jor-naes pernambucanos dizerem que eu haviaconvidado o general Dantas a hospedar-se no

quartel. Immediatamenle passei um lelegram-
ma ao ministro, declarando (jue, residindo só-
mcnlc com minha familia no quartel general,
jamais podia fazer semelhante convite a um
general epie ia a Pernambuco poliliear,.. Af-
firmei lambem não ser esacto que lis esse
comparecido ao sc» desembarque. Tudo, po-rélri> foi debnldo, pois o tal coronel havia ar-ran.jndo o seu "prato"... Ao Sr. generalDantas devo fazer esta justiça — não deu mão

forte ^aos tromheleiros do coronel Ernesto
que queriam a sua intervenção para conseguir
íi ambicionada transferencia.

E conseguiu afinal isso 1 — pergunta-mos.
E' possível que o tenham alcançado, dis-

so o general Pantaleão, que, sem medir pala-vras, declarou : — Os patife*: é que estão dc
cima...

Ií o Incidente com a Guarda Nacional '.'
E' outra miséria, atalhou o general. O

fiscal do mercado pernambucano Alfredo Bri-
to dc_ Carvalho desaulorou uma patrulha i\a
Exercito. Agi dentro das normas da disei 'i-
na c dahi o facto dclle querer tirar parlidída situação, coilocando no caso a corporaçãi
de que elle faz parte, c que não era responsa
vel pelos seus netos

Mas 6 bem feito — concluiu o gencr-''
para que o governo não de representações o

(officiaes a patifes.

m

a
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I UUlMüS TELEGÍ{AMMAS
005 CorrespondentesB3PíÕAf?BA7| NOITENO INTEKIOR E NO
BXT6WI0R EStiRVICO
OA AfifcNCtfl ÃMErtK/tNA

A sentença de Salomão
para o Contestado

A bancada paranaense foi
«-• a cathari nense vae

a palácio
A" tarde eslevo no palácio do Ciillclo a

bancada paranaense du Câmara, representada
pelos deputados .liniu IVnicila, l.ui/, llarlho-
loiiipu e Luix Xavier, quo uli compareceu porsollcltaçuo do Sr. presidente da llepubllea.

iNa conferência com essas representantes
.paranaenses o Sr. prchldeule da llcpubllca ex-

po/. o trabalho que leiu leito cm prol dn so-
luçã.. do problema quo traz de ha muitos an-
nos os Estados do Paraná e Saída Calh.irina

.eiiiiieiibiidos na pendência cm torno do toni-
lorjii contestado.

S. lis. espo/. aos deputados paranaenses o
proposta (cila aos dous governo;, coiniuillll-
cando-IliOS <|iie aluda hoje, ás l'l horas, COM-
:'. renciaria com u bancada enlhorineuso sobre
o 111 'sino assuuiplo.

Segundo Informações que obllvemos, n pro-
posla do Sr, preside.ile é baseada em uma
divisão em partes eguaes do lerrllorlo nmbl-
cu.ii.ido pelos dous Esllldos, ficando Santa
Calbarina com a parle costeira c o Paraná
com ,1 outra. A maior diiflctlldndo até aqui
encontrada foi nessa divisão locar a cidade
de União da Vicloiia a Santo Çatharina, e
o Carona não querer desfazer-so delia.
-'¦¦' ¦- ¦--—.i ¦ ... —im*ml.*1%.1rm _ _f _

Os armazéns de seccos
e nioiSiados estão

ia! lindo
O I/\ Alfredo Itussell, juiz d,\ 1» Vara Cl-

decretou hoje a fallcucia do negociante
Joaquim Azevedo, estabelecido com conuner-
cio de seccos e molhados ã rua General liru-

72, nomeando syndicos os credores Mar-
ques & C.
—— v—=* rs»—i

O concurso para médicos
do Exercito e a situação

dos candidatos
~ i •

üloaa representação ao
Cosgresso

Reuniram se ás Kl horas, ií rua Luiz de
Camões ii, 10(1, cerca de 'III médicos do.s elas-
slflcttdos ulllmamenlc mini concurso para o
Exercito.

Essa reunião leve por fim Iralar-sc da exis-
Inicia de 28 facultativos, no quadro dos acli-
vos, os qunos eram addidos e foram pelo go-
Verno classificados no referido (|tiadro.

Os 28 médicos coiilra cuja .situação nclua]
protestam os ¦!() seus collegas boje reunidos,
não prestaram o concurso Indispensável á col-
locação quo tini e na qual são InaiuòWVcis c
iucouipillsiivcis.

Os facultativos que se julgam prejudicados
com esse acto do governo discutiram demo-
radameule o nssumplo e resolveram dirigir
uma represei)Inçflo ao Congresso, expondo o
fado e pedindo puni cllc as nttenções do le-
gislnlivo.

»-—>»». i

Uma velha questão
A Caixa da Guarda Civil pagou

em Juízo 'j:3oo$ooo
conhecido o caro do guarda civil fal-

ido Gcovani Nogueira da Gago c a Cai-
nefieenle dnquella corporação policial.

Gcovani morrera pouco tempo depois de
entrar para a Guarda, na administração Va!-
InihiiV-, c a Caixa, allcgando Gcovani já es-
lar doente antes de ser admiti ido, não quiz
pagar á sua progenilora, L). I .-.ura Nogueira,
o pecúlio de 2:500§Ü00. 0 Or. Francisco
Valladares concordou com a Caixa.

Agora, porém, na administração do Dr.
Au reli no Leal. D. Laura requercu novamente
o pagamento do pecúlio, lendo despacho fa-
voravel dado pelo Dr. I.eon Roussouliércs.
I" delegado auxiliar, em vista, julgou essa
auloridade, de ler sido o guarda examinado,
conforme o regulamento tia policia, na óc-
casião de entrar para a Guarda Civil, poruma junta medica nomeada pela Caixa, queo deu como em condições di ser nomeado.

De necôrdo com as praxes, o despacho dot)i'. I.eon ItoussouücVes era dependente aiu-
da da approyação do chefe de policia, Dr.Aurelino Leal. que, no caso, não ouiz aunul-lar o resolvido pelo seu antecessor.

D. Laura Nogueira da Gania recorreu, po-rem a jui/o, ganhando a questão e recebeu-do hoje o pecúlio em questão mandado pa-gar, a vista disso, pclo.Dr. i.eon lloussou-
licres.

v—«36.
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Santo
O Sr. Marcondes tele-

grapha, alarmado, ao
Wencesláo>r.

Ml rOHIA, Ü0 (A. A.) - O coronel Mar-condes de Souza, presidente do listado, acabade Iransmillir ao presidente da Republica, Dr.
.Wçnceslao Braz, o seguiitte telegramma:"I.miio. Sr. presidente da Republica — Riot— lenho o dever de communicar a V Ex quea opposição ao governo do Eslado acaba dedistribuir o seguinte boletim, que vale porlim grilo de scdiçào e bem merece a atlcncãodos altos poderes da Republica: "SoldadosI
Aos tira vos sargentos c cabos do corpo de
policia Jl Ü dia da vossa liberdade, da nossaiclicidade e do nosso soeego abi vem F odia líll de maio. A vossa liberdade e a' nossa

jlcliçidade virão com a posse do Dr. Pinheiro.júnior no governo do Eslado. Sabeis por que''Iorque, subindo ao governo O Dr, PinheiroJúnior, pelos sargentos, furrieis e cabos quetiverem iicado ao lado do Dr. Pinheiro Ju-mor, candidato apoiado o querido pelo pre-sidente da Itepnbliea. L
Os actuaes alteres, tenentes e capitães que-rem arrastar-vos contra o povo e contra o Dr.ijnoeiro Júnior, porque sabem que si o Dr.1'iniieiro subir, elles perderão os cargos quepassarão para os punhos dos actuaes sargen-tos, fumeis e cabos. O presidente da Repu-blica nuo quer o Dr. Bernardino Monteiro no

governo; nao quer e já o eoudemiiou. Si po-rem o governo do listado for o Dr. Bcrnardi-
jlio, vos conlinuareis a ser sargentos, furrieis
e cabos, c não passareis de soldados, emquan-
to os ollieiaes que se aproveitaram da vossacoragem ficarão recebendo favores, gnnhan-tio mais e cheios de dinheiro. E vós? Ficareis
passando necessidades e os vossos filhjnhos
pobres, r-i não fordes despedidos. Escolhei o

|caminho da vosa felicidade: Pinheiro, será avossa fortuna;- uernardino, a vosa desgraça,
Leinbrae-vos, bravos soldados, do que sucec-
deu no Eslado do Jlio, onde um sargento átreme fia forçn prestou continência ao Dr.Ailo Peçanha e adberindo com os soldados

|iio Dr. Nilo, contra a vontade dos officiaes.bsse sargento foi promovido e ó boie otTicialde policia e ajudante de ordens do Dr. NiloiPcçanha, presidente do listado do Rio, c osseus soldados foram todos galardoados. Vivah Policia! Viva o Dr. Pinheiro Juniorl Vivamos sargentos! os furrieis! e os cabos de po-ticiall"
ü governo do Espirito Sanlo confia pie-Jiamente na lealdade do coriio militar de po-iicia do Estacio, pois que os homens que o

conhecem, apezar da sua modesta condição,
sabem prezar sua honra, não se deixando eu-
ganar por promessas indignas e que só por si
constituem uma affronta ao caracter de cada
um dclles. Transmiti o a V. Ex, o teor do bo-

ileli.n incendiario da opposição, no intuito de
demonstrar mais uma vez que as denuncias
já em grande numero que hei feito a V. Ex,
têm Ioda a procedência. A facção opposicio-
nista do Espirito Sanlo, derrotada nas urnase
repudiada^ pela opinião publica, appclla para
a violência e assim desmerece no próprioconceito de V. Ex., que certamente recusará
apoio a essa altitude. Saudações — (a) Mar-
condes de Souza, presidente do Espirito San-
to.

Chega o representante
do Peru

A's IS bocas transpunha o nossa barra o pa-
quclc "Darro", da .Mala Real lngleza. A seu
bordo, chegou, conforme noticiamos hontem
0 Dr, Alexandre de La Fucillc. cncariegado de
negocio, du Pcni no Brasil.

0 desembarque do diplomata alludido se farfi
n«/ Al*S( mil de Marinha.

v-al'»-i ____

^1
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Mais um funecionario que se
defende

No Ministério da Fazenda, hoje, o Dr. Aleixo
Cunha, siib-dircctor do gabinete do Sr. mi-
nislro, em conversa com a reportagem decla-
ri.n. a propósito do escândalo da Standard Oil
em que o seu nome appareceu incluído nn lis-
Ia dos funecionarios contemplados com grali-
ficações, que nunca leve em suas mãos pro-
cesso ou papel referente ã Standard Oil para
nellc funecionar, nem lão pouco conhece o ex-
percnle da companhia ou outro qualquer inlcr-
mediario.

Si não pede abertura de um inquérito ndmi-
nislrativo é porque já o Sr. ministro, alten-
delido ao que solicitou o Sr. director do galii-
neto, tomou as medidas regulamcntures, c'c-
terminando a abertura do respectivo inque-
rito.

 O procurador interino üa Republica
enviou hoje ao Sr. chefe de policia uma
nova representação paru que seja aberto um
inquérito, afim de apurar cs lançamentos
feitos nos livros da Standard Oil e que en-
volvem funecionarios do Miuíslcrio da Via-
ção.

A' larde esteve aquclle procurador na po-licia, sabendo do andamento do processo e
foi seientificado de que o Io delegado auxi-
liar havia aberto inquérito cm segredo de
justiça.

A' ,1' Câmara da Corte de Appellação foi im-
pclrada uma ordem de "babens-corpus" 

peloadvogado Dr. Álvaro Goulart de Oliveira, em
favor de Ronião Fernandes Moreira, contra
quem ha mandado de piisão preventiva oriun-
do do inquérito policial sobre a Slandard Oil.

O Impetrante allegara não haver legitimidade,
necessidade on conveniência dn prisão preven-tiva do paciente, por ser domiciliado nesta ca-
pitai, onde tem fnmilia c ó proprietário.

Juntou, para o alle.;ado, as provas necessa-
rias, inclusive de falhas que aponta no .'nque-
rito policial.

A Côrle,unanimcmcntc,concodeu a ordem,oara
pedir iuformações ao juiz da 2a Vara Criminal,
c, a requerimento do advogado, mandou expe-
dirão paciente salvo conduclo até julgamentodefinitivo do ''babeas-corpus".

â partida do "laiMi?®'5
pei9! a Trindade

O cruzador "Barroso", ás 17 horas, estava
puxando fogos para se fazer ao' largo em
demanda da ilha da Trindade.

A's 14 horas tinham eslado a bordo 03
Srs. almirantes ministro da Marinha e chefe
do Eslado Maior que palestraram com o
commnndnntc sobre a comraissão que o"Barroso" ia desempenhar.

O Sr, almirante Garnier passou, então,
revista de mostra á guarnição.

O "Barroso" leva como commandante o
capitão de mar e guerra Laincnha Lins; co-
mo immcdialo o capitão de corveta Costa
Guimarães; chefe de machinas, o capitão-
tenente Augusto Fernandes de Araújo; me-
dico, o capitão de corveta Dr. Adheniar Bar-
bosn Romeu, e commissario, o capilão-to-
nente Júlio Souto Maior.

Vão a bordo os capitães-tenente Tácito de
Moraes Rego, incumbido de proceder á iu-
stalIação_ de um posto radiographieo, e .1.
Pi. Sobrinho, commandante do deslacaincu-
to militar que vae oecupar a ilha.

Seguiram em missão seientifica o Sc. Dr.
Bruno Lobo, director do Museu Nacional, e
os seus auxiliares, os preparadores Arnaldo
l.lak de SanfAnna, João Pedro Peixoto eDomingos Filho e o pharmaceutico Jo-iíMnximiano Barbosa.
T071iJan'0.so" dcyerfi chegar á Trindade nooio 23 e ali demorar-se-á de oito a dez dias,
quando regressará para ser substituído poroutro navio, talvez o "Carlos Gomes".

O ¦Barroso" levou lodo o material neces-sario as insinuações c nos estudos que nailha vao ser procedidos, bem assim um con-Imgcnle que vae fazer as eonslrueçõiorem necessárias.
 --- ——*~~4B&Mn*~<———

Ultimas noticias
da gaerra

<in»

(Recebidas até âs 18 horas)
Os allemftes tomam a

olfensfiva no Yser
PAUIS, 30 (HAvns) -fOlticiuIJ- (ts

nllQintlca tomaram a otfenslva ao /O/J-
no tío 1'ntu; tentando, aliás iiiutiliiien-
le, íramiuenr o canal, VüfiOB aeroiila-
nos inlmifios hoinhardearani Uunker-
ijue e lioruues. \

O quo KoosttvoH ponsudu Wilson
LONDRES, 20 (A NOITE) — 0 *%mc.>"

publica um lelcgram.ua do seu coirespou-
dente cm Nova York informando quo o co-
loucl Rooscvcll, num discurso que pronuu-
ciou em Deli oil, classificou o presidente Wit-
son de tímido e uccrcsccutoi; que o seu pro-
ccdimenlo na quostüo da guerra submarina
acarreta o desdém da Europa pelos Estado i
Unidos.

Acha o cx-prcsldente que a Allemanha é
menos responsável pela morte de lautos ci-
dndãos uorlc-amcrJcanos do que o próprio
governo dos Estados Unidos, cuja libieza de
animo autorlsa a altitude arrogante do im-
perio allcináo. .u;í_«*

Aventura de quatro pe- !:7Uzes italianos
PARIS, 'JO (A NOITE) — Cominunicam de

Veneza:"Quatro meninos de 11 a l(i aunos, per-
lencenles a Importantes famílias desta ei-
dade, como não obtivessem permissão parase alistarem no Exercito italiano, fugiram
num bole c dirigirain-sc a (irado, onde, de-
vido á sua pouca edade, nenhuma siispci-
Ia despertaram, conseguindo chegar ale o lo-
cal onde está iuslallada uma ambulância da
Cruz Vermelha. Abi apresentaram-se ao che-
fe do serviço sanitário c pediram que esle
lhes facilitasse os meios de irem para n
linha de frente. O chefe dissuadiu-os desss
intento e declarou que os acecilaria como
voluntários da Cruz Vermelho, eonimunican-
d.1,^ porem, o faelo ás suas famílias.

Estas providenciaram Jogo para que os me-
nores regressassem aos lares respectivos."
Os aviadores Pastinc e
Cuturri foram sepulta-

dos com todas as
honras

> LONDRES, 20 (A NOITE) — Informam de
Roma que ura ncroplauo austríaco deixou
cair próximo a Gorizia, nas linhas italia-
nas. uma mensagem em que se lia:"O dirigivcl italiano que caiu nas unhai
austríacas estava incendiado. Os corpos dos
capitães aviadores Pastine Casella c Cuturri
Pasquale c sargentos Iicrnardis e. Rapanclli
foram encontrados carbonlsados. O com-
mandante austríaco mandou scpultal-os no
cemitério de Ranziano, depois de lhes serem
prestadas as devidas honras fuuebres."

O coronel americano
líVnch não será exe-

cutado
LONDRES, 20 (A NOITE)' ~ O governo

inglez resolveu attender ao pedido que lhe
foi apresentado pelo Sr. Page, embaixador
americano nesta capital, em nome do pre-
sidente Wilson, no sentido de ser commu-
tnda a pena de morte a que fora conde-
ir.uado o coronel Lynch, cidadão norte-ame-
ricauo, cúmplice nas agitações subversivas
da Irlanda.

li^droplanos allemães
na costa ingleza

LONDRES, 20 (Havas) (Official) — Trca
hydro-aeroplanos inimigos voaram esta ma-
drugada sobre a costa sueste do condado de
Kent, lançando trinta c sete bombas, que can-
saram a morte de um soldado e alguns prejui-
zos materiaes. Ha também a registar duus
pessoas feridas.

Um dos apparcllios foi abatido ao largo da
costa da Bélgica.

0 despejo da 7.a Pretória 10 Thesouro Nacional e osj Um marido impedido
de entrar em casa de sua

legitima esposa
Irinunal

Surge um conflicto jurídico<juc vae ter solução do
ministro da Justiça

Tçvc logar, conforme noticiamos om outrolocal, a oçoiisnçfio ora nudtoncla da oltaello foi*lu ao major Porlunato Concolçlio paro despe-
ji.r o prédio A ii.n Dr. Manuel Vicloriuo n. 1Ó7,onde luiucioiia a 1* Prclorlii Crlinhial.

fto momento, porém, ora que fazia a (ICCUWI-
tão o advogado do proprlolnrlo do prédio, o es-envao da 7" 1'rclurla Clvol, por onde corre a
aceno, alleflou suspelçfio por ser inimigo capi-lal do seu collcga da 7" Criminal.

O adv igado do major ConccicHo, por sua••(•/, apresentou uma cxeopgflo d» Ineoiiipoleii-
(ia do jiii/.o, allegiindo lambem illegilimidade
de parle porquanto mio devia a ncçflo serinstaurada conlra cllc, visto como, o prédiotora alugado no governo c não a elío escrivão,i.ue so Aessn funcçuo occupuvn o prédio, onde
eoniparcÇla diariamente.

O juiz, |)r. Cardoso de M.llo, tomando conlie-
cimento da suspeleão allegada e não se achando
presente o escrivão da 7' Criminal, procuroulio regulamento processual om vigor uma dis-
posição liara que, nclla baseado, pudesse resol-
ver o ''caso".

Afinal, o Dr, Cardoso do Mello declarou aos
advogados das partos que não encontrando
meios de resolver a substituição do escrivão
suspeito, tomava o nlvllre de offlclur no Sr.
inlulstro da Justiça expondo toda a oceorren-
elo, afim do que este determinasse ns medidas
a serem postas cm pratica, ficando suspenso
qualquer pioccdlmcnlo judicial alé a delibera-
çno do Sr, ml.nlslro.

¦ nu» i
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A larde, ria rua ílo Carmo, os Srs. João Car-los de Magalhães Castro, funecionario da se-crcluri.i, c Horacio liarreto, director do Apren-

oizado Agricola do li. do Rio, ambos do Ml-
ufrlerio di. Agricultura, entraram em luta cor-
poral, sendo j.rcsos pelo guarda civil n. 102 cautuados no Io districto policial.

Questões intimas, quaiui, juntos residiam,
foi o motivo. O Sr. Barreto recebeu ligeiro fe-nmenlo nn cabeia

^tHrn

A estréa de um curso de
psychologia

Rcalisou-se hoje, ás 14 horas, a primeiraaula do Dr Manoel Bomfiiu, director do Pe-dagogium, de um curso organisadu sobre
psychologia experimental.

Deaule de uni grande numero de alumnos,
o Dr. Manoel Bomfim, depois de explicar a
razão de ser do seu curso, deu uma exeellculo
aula.

¦^*&-

flefos do Sp.ppefcifo
O Sr. prefeito assiguou hoje os seguintes

aclos :
Declarando sem effeilo o acto pelo qual foi

nomeada Francisca de Mello c Souza paramestra de lavados e cngommados da Escola
Profissional Rivadavia Corrêa, e nomeando
para esse Jogar a contra-mestra Maria Adelai-
de Barsjosa, cuja vaga foi preenchida poraquellaV

Dispensando o coadjuvante do ensino inte-
rinp .Hurmaiip Cupertino Durão, que foi sub-
stituldp por D. Maria Eulalia l.arriguc Faro.
¦¦'¦¦'¦— < '^ffB1 .ii

0 caso É boiada e o delegado
Ayres do Couto

Teve inicio boje, na 1" delegacia auxiliar,
com as declarações tomadas por termo do
queixoso, o inquérito sobre a boiada indevi-
damente vendida pelo ex-delegado Ayres do
Couto, facto do qual já nos lemos oecupadominuciosamente.

_gjt|to

exercícios findos
Um appollo a tempo da

A. iommerclal
A direetorln da Assoclnçilo Commorclnl di-

riglu boje no Sr. ministro dn Fazenda um of-
lírio, capeando um outro que recebeu sobre
a pratica dos processos do Thesouro, com rc-
lacào ao pagamento das coulas de forneci-
mon los.

0 officio da A. Commercial lern.ina cha-
mando a atlcncão dn Sr. ministro para 0 fa-
cio de que "terminando a III do correu to o
praso para pagamento, no vigonto exercido,
do laes contas* far-se-á mister um novo pedi-do de credito ao Congresso Nacional, para no-
[UÇÍIo das contas "que, até aquclla data, não
tenham sido satisfeitas; e os gravamos dali!
decorrentes são fáceis de avaliar.

A representação recebida pela A. Commer-
ciai (• concebida nus seguintes lermos :"Rio de Janeiro. 17 de maio de 1U10, Asso-
cinçilo Com.ncrcial — Rio de Jaiiolro. Jix.no.
Sr. presidente, (loino credores do governo porcon Ias do exercícios findos, tomamos a liher-
dade de chamar a sua valiosa atlcncão sobre
a morosidade com que esláo sendo feitos os
pagamentos, pedindo ao mesmo tempo a sua
llllcrvcnçilo perante ás autoridade:, conipeleii-
tes, çom o fim de serem liquidados os débitos
do Thesouro com maior presteza.

Passaram-se muitos mczcs.dcsdo que o Con-
gresso facultou IIO governo os meios para sol-
ver os seus compromissos; du fado foram
iniciados os pagamentos, porém, em tão es-
cassa escala e com tanta morosidade, que
grande parle dos credores, já lão prejudica-dos por perda de juros e dlffcrciica de cam-
bio, continua lutando com difficuldades, queha multo tempo deviam ser sanadas.

De accordo com o-que estipula a lei, as
contas já "de exercícios findos", que não fo-
rum pagai dentro deste exercício, que fllialt-
sa em .'II de maio, tornarão a cair cm exer-
ciclos findos, ficando sujeitos a nova aiilori-
saçfio do Congresso; assim os prejuízos játão avaliados ainda serão inuilii maiores, si
não se conseguir a liquidarão das coutas deu-
tro do curto praso. que ainda falia até findar
o exercício de 1015.

Confiando no alto critério da direciona,
que preside esta Associação, esperamos que o
nosso appelio será lolliado na devida COIlsidc-
ração e que as providencias em (Ufesa dos iu-
teresses dos credores em geral surtirão o de-
sejado effeilo.

Queira acecitar os nossos agradecimentos c
a expressão da nossa mais alta estima c con-
sideraeão, com que nos firmamos de V. Iíx,
nllenciosos veneradores e obrigados — .lano-
wilzcr, Wahlc & c, Navio £¦ Emics, Belmiro
Rodrigues A C. e Herm Slottz S- C,
— ,-¦ — ¦¦¦.,. . | «<g^—¦ .,». -

Esteve hoje com o Sr, ministro da Agricultu-
ia, com quem manteve animada conferência, o
aviador Santos Dumpul,
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cçoes que

H< 1 numero para
a assembíéa do Banco

Brás

d
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0 Jmj julgando um ho-
micida

Foi julgado no Tribunal do Jui-v o réò Joa-tpiim Pinto Barbosa, que a 12 de abril do an-no passado, i rua da Gávea n. 80, matou a ti-ros de revólver seu desaffecto Antônio Ma-enuoo da .Motta, indo mu dos proieclis ferira Anlonio Salgado, que casualmente se acha-va no local.
Até á hora cm que fecluimos a nossa folha,• o irmanai popular não havia aiuda iironun-

/. cia'íf'> o seu ''k-cwdiclum"» ¦¦ -¦¦ " 
0 i

A Seleira © lüihim cosavooaçáo
Como era natural, não se realisou hoje aassembíéa geral extraordinária do Rauco dolirasil, convocada pela segunda vez, por fal-ia de numero, para completar dous terços dosou_ capital, ou sejam portadores de 150.000accoes.
A's ia horas o Sr, Dr. Homero Baptista con-Vidou para completar a mesa, como secreta-rios, os Srs. Fridolino Cardoso c Dr. ConradoJacôl) de Nicmoyer, c mandou tomar o nume-ro de aecionistas presentes c o valor de suasacçoes.
Estavam presentes apenas 50 necionistasrepresentando 114.700 acções correspondentes

a 5.786 votos, e por isso deixou de haver areunião cm segunda convocação de assembíéa
geral extraordinária,

De conformidade com os estatutos será
convocada nova assembíéa que, por ser a ter-
eeira, funecionará com qualquer numero.

A assembíéa "geral extraordinária, cm ter-
eeira e ultima convocação, será nnnunciada
para quarta-feira, 24 do corrente, ás 13 lio-
ras.

Entre os necionistas e dircclores era cor-
rente que o rcpresentanlo do Thesouro Na-
cional eslava autorisado a votar a favor da
reforma do.s estatutos, que angmenta o pra

A polilica do Espirito Santo teve repercur-
são hoje na Câmara, pois, á hora do expedien-
le o Sr. Torquato Moreira oecupou a tribuna
para alacar a situação dominante claqueílo Es-
lado e pedir a intervenção federa! naquclla
parte da Republica.

S. Ex. falou sobre a prorogação do Congivs-
se Legislativo daquelle Estado c, tentou
destruir o parecer do Sr. Ruy Barbosa a esse
lespeito, Faz ura histórico da sua vida poli-¦tica na opposição, asseverando nunca ter-se
vendido.

—H:t quatro aunos, diz o Sr. Torquato, fui
procurado por eminente político do Espirito
Santo, que me fez propostas Vantajosissimas,
conforme posso provar com esta carta.

E mostrou á Câmara um enveloppc.¦—Não fazia mal que a lesse... — aparteou,
serrindo, o Sr. Bueno 'de Raiva, deputado pau-lista,

Mas o Sr. Torquato não leu a carta e o Sr.
Fiorianno de Britto, rindo-se necrescontou:—Sob o manto diapbano da fanlasia,qucr-se anudez crua da verdade...

O Sr. Torquato não responde aos apartes e
prosegue no ataque ao coronel Marcondes c á
administração do Estado do Espirito Sanlo,
achando que a sua situação financeira é horri-
vol.

A falta de sellos nas
agencias postaes

O Sr. ministro da Fazenda solicitou provi-deneias ao seu collega da Viação no sentido
de serem fornecidos sellos ás agencias dos
Correios do interior, que não têm podido ai-
tender a pedidos, motivo por que tem advhi-
do prejuízo ao Thesouro.
¦—' > ¦»»¦ »  i in ¦ .
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Alfândega
.—».. ,i.

Uma portaria enérgica
Alguns abastados funecionarios aduaneiros

tomaram o alvilre, por sua alta recreação, de
só irem á Alfândega depois das 12 horas, afim
de se retirarem ás 15 1J12 horas.

Ha confcrcntcs que só chegam aos seus ar-
mazens, no cães do porto, depois de lã lio-
ras!

Sciente de ludo islo o Sr, Ínspector Baixou
hoje a seguinte portaria, que foi recebida
com quasi geral protesto: "O ínspector, Lçn-
do conhecimento que alguns Srs. empregados
comparecem ao serviço muito depois de co-
meçado o mesmo e se retiram muito antes de
terminado o mesmo, chama a attenção de to-
dos os Srs. empregados para as disposições
legaes, cm virtude das quaes o expediente
diário durará seis horas, a começar das dez e
meia horas".

, —i .«atfc. __

COMO SE EXPLICA
A HISTORIA

Foi uma queixa curiosa. O marido, casado
cora todos os requisitos precisos, dizia não po-(ler entrar em casa porque não o deixavam.
iun mulher recebil-o-Ia, certamente, mas, ooutro..,

Esse outro, o Sr. João Ribeiro de Carvalho,o marido dizia ser um commissario do 28° dis-
trlclo de pullcin.

O caso era complicado,,
Jtme, Anisln ile Carvalho, n Cspos<r'cm ques-tilo, procurou esta manhã, porém, o Dr, Léon

1'Oll.ssoullércs, 1" delegado auxiliar, acampa-
nlindii de um seu parente e poz tudo em pratoslimpos,

líllu c que não admiltia que o Sr. Carvalho
rutr.issc. 1511o queria viver á sua custa, disse armliora, c a ameaçava constantemente de mor-le, tendo estado preso no 17" districto por leu-t ir mesmo levar a effeilo suas ameaças, Oluinmlssurlü ao qual o Sr. Carvalho se refere
agora estava nnquclle districto 0 foi (piem o
pieiideu.

A' vista disso, ii policia vae passar agora a
garantir a Iraiiquillidadc de I). Anislll. 

~

eviw d® papel
O Sr. secretario do prefeito, em circular

hoje dirigida nos chefes de serviço da Mu-nicipalidadc, ivconinicndou, tendo cm vistao custo excessivo do papel nado no expe-dieiilc, toda a parcimônia no seu emprego.

A Costeira quer traçar arauzans
seus com os è governo

O Sr. íiiinistii) da Fazenda pediu informa-
çues ao director do I.oyd Brasileiro de modo
a poder responder á solicilaçáo que Icz ao Mi-
nisterio da Pazeiida a Companhia Nacional de.Navegação Costeira, sobre a cessão a essa com-
panhia dos armazéns da Alfândega do llio
que se acham a cargo do Ministério dn Gucr-
rn, por troca com outros dn referida eompa-
uhin, situados na ilha do Vianna.
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Para resistir ao frio,
arranje uma pel!e

nova.-

Pelles e Abafos
w-ixtt.TWff-41 ¦WQHBWMl
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Gratificações negadas
O Sr. ministro da Fazenda negou a gratifi-

cação que pediram alguns dos quartos escri-
pturarios da Delegacia Fiscal em Manáos.

Uío processo por crime do injune
si li 11 iipn

*¦»¦—C$fy&im-4~

s mias falsas que se

s
O Sr, director de Inslrucção assiguou hoje

os seguinles netos ;
Designando para o instituto ,'Ioão Alfredo

os professores addido Dr. Henrique José Ma-
lia de Medeiros, Dr. Pedro de Cunha Souto
Maior, João José da Costa Júnior, lluzindo da
Moita Paes e Luiz Furtado;

dispensando do logar de docente interino da
cadeira de historia natural da Escola Normal
o Sr, Dr. Augusto de La llocque;

declarando sem cffeito os aclos pelos quaes
foram designados para regentes de turmas da
Escola Normal os Srs, Braz de Vasconcellos,
para a cadeira de desenho, c Dr. Ignacio do
Amaral, para a cadeira de geograpliia;

designando para regente de turma de íiistó-
ria da Escola Normal, o Dr. Ângelo de Aze-
vedo Santos Moreira, liara a cadeira de hysi-
cas o Sr, Theobaldo Recife, c para a cadeira
de geograpbia, o Sr. Horacio Maisonette,

O Dr. Raul Martins, juiz federal da 1* Va-
ra, absolveu, por sentença de boje, o rio
José Carneiro da Costa, processado por lia-
ver passado uma nota falsa de Íí00?000.

Fundamentando sua decisão, o juiz tlc-
clara ser a referida nota falsificada hábil-
mente, idêntica a muitas da mesma" espécie
que ainda estão cm circulação e, portanto,
difficilmeule poderá, á primeira vista, -er
distinguida das verdadeiras,-

s vicnmas mus

Telegíanimn hontem recebido pelo banquei-
ro Sc. Bonillox-Lnfont trouxe-lhe a noticia do
fsllecimcnlo, em campo de batalha, do seu
cunhado Sr. Pierre Grenier, juiz do Tribunal
de Reims.

O extineto chegara, no Exercito francez, ;,o
posto de commandante.

- ¦ . 0—wC9fr|W»—»* ¦ ¦ ¦ ¦¦ —

0 Supremo não tomou confie-
cimento do habeascorpus

O Supremo Tribunal Federal, na sessão de
hoje, julgou o "babeas-corpus" impetrado em
favor do Dr, Carneiro da Cunha, que está sen-
do processado por crime cie injurias Impressas
ao juiz da 8" Vara Cível.

Allegavn o paciente que o dispositivo da He-
forma Judiciaria que regula o processo a se-
guir nos crimes de injurias e cnlumniis impres-
sus ntlentn e deroga idêntico dispositivo do
Código Penal, dando a iniciativa na promoção
destes processos ao ministério publico, quando
o Código estabelece a iniciativa da parle in.c-
cessada.

Foi relator do feito o Sr. ministro Pedro
Lessa, que leu ao tribunal a petição e os do-
comentos. Pediu a palavra o advogado que,
durante alguns minutos, releu a suá petição.

Em seguida, levantando o Sr. procurador da
Republica a preliminar sobre si o tribunal de-
verja ou não tomar conhecimento do pedido porser originário, e deelaraiido-sc o Sr. relator de
accordo com a preliminar, salientando, todavia,
que o questão merecia o estudo do Supremo,
foi julgado, por unanimidade, que o tribunal
não tomaria conhecimento do pedido por ,.er
originário, podendo, não obstante, ir uovamen-
te ao Supremo em gráo de recurso.
"-*—-"—¦ .¦¦..-t-^iÜi-BiMH^— .....,_

li». Eiãuas^do ile Efflagaasaaes
Clinica medica, particularmente doenças do

estômago, pulmão e nervosas. Cura das mo-
ieslias rebeldes da pelle i mucosas, arlhrilis-
mo, syphilis e morphéa. Dá cons. e npplica c"Itadium" á3 2 horas ,á rua Sete de Setembrc
n. 135.
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Grande exposição de moveis
Rua do Thcaíro ti, 1—Toiephone 476 G.

— O ii rabilidade extrema
— Conforto inexcedivel.

— Elegância de linhas.
São os predicados dos nio-
veis de nosso fabrico.

Leandro Martins
OURIVES, 39-41-43

OUVIDOR,

A prisão de um tenente

¦¦».-«CfrO It»—c— •—-

rv ouu-ine o tiro pei

so máximo <íos descontos de 4 para 6 meies.ê 2J". districto

CUIP
O menor Benedicto Maia de Oliveira, de 11

er.uos de edade, branco e residente com sen
pae, Feliciano de Oliveira, no morro do Céo,
cm Santa Cruz, foi boje. a mando deste fazer
lenha nos fundos de sua casa.

Benediclo levou, porém, comsigo uma "es-
pingarda" por clle feita, para matar passar!-nhos, n qual carregou como si fora um elavi-
1 r,lc.

No mal to, contra o primeiro passarinho cpie
^iu disparou a sua anua, saindo, porém, o tiro
pela culatra, Toda a carga de chumbo, recc-
btu-a Benedicto em pleno rosto.

Foi medicado pele. Âssiskueia e enviado, cm
estado gra'c, paya a Santa Casa pela policia $o

§ eoramiio âo ®mwm
m® répaptlçAos

pnMloa8!<
O Sr, ministro do Interior recebeu boje

das repartições dependentes de seu ministe-
rio a relação do consumo de carvão de pe-
dro durante o anuo de 191.5, comprebendida
a procedência.

Por essa relação verifica-se cjuc foram for-
necidas Aqucllas repartições 1.843 toneladas
de carvão, sendo: de Cardiff, 1,298; de Co-
ke, 205 112; de New Caslle, 181; Antbracile,
55; Forja, 27_ 1|2; Breze, 10.

lüsla relação S. J"x. vae iransmillir ao
seu collega do Exterior, rpie a solicitou para
attender a uni pedido do representante di-
plomatico acreditado junto ao nosso governo.

:j

.omeçara noje a ron«
da dos comrnissarios

Noticiámos já uma circular do chefe de poli-cia determinando rjue os comrnissarios auxilia-
res das delegacias de districto, rondassem as
rt.as respectivas durante á noite.

Fssa ronda começará hoje.
A' íarde, alguns comrnissarios solicitavam n.a

Cbefatura de Policia iuformasões mais taiau-

da c?»
O Sr, ministro da Justiça officiou ao seu

collega dn Guerra, pedindo a prisão em um
dos corpos do Exercito, do tenente da Guar-
da Nacional Álvaro It. da Cosia.
_0 general Caetano de Faria determinou, en-

lão, (pie esse official, preso por crime com-
muni inafiançável, fosse recolhido ao fuS" ba-
talhão de caçadores, com sede no Estado do
Rio.

f0>} íi. -. istiw i lonco
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ERA VM TRUC
Noticiámos honlcm que um indivíduo de

nome João da Silva, preso na policia centrar,
havia se cortado todo com uma latinhn vasia
de vaselina, parecendo estar spffrendo das

iculdadcs mentaes.
João foi a exame medico.
Tudo não passava, porém, de um velho
Iruc". O exame foi negativo e as feridas

do preso foram curadas com .igua... da bica.
Ainda bem ..,

ft O 
colide e a condessa de Affonso

r Celso, seus fiihos, filhas, • curo c ne-
vmtéfr los; o Dr. Antônio Pen ido ,sun esposa,

| filhos c filhas; o Dr. Gasfão da Cunha,
JS sua esposa e filhas; Maria Helena de

Wta. Rezende Castro e seu filho; o Dr,
Uinberlo Aulcltn c sua esposa; filhas, genros,
nora, netos e bisnetos do BARÃO DE ITÀIIY-
1'E (Dr, Carlos Baptista de Castro), psdem
a seus parentes c amigos o caridoso obséquio
de acompanharem'o enlcrriimcnto deste sau-
dosissimo finado, cujo feretro sairá amanhã,
domingo, 21, ás 10 horas, da rira Machado de
Assis n. 85, para u cemitério de I.i. João Ba-
plista.

ISelsEiM leiTísÉü fRQTmf^ã
jh Heraclito Augusto Moreira partícf-
fi pa aos seus parentes e amigos o fal-

<i'i'È3j» leeiriiento de sua idolatrada esposa
I HJiLEKA BERUTTI MOREIRA, oceor-
Çj, rido hoje na Casa rh Saneie de São

«.-ü. Sebastião, de onde sairá o enterro
amanhã, ás 10 íioras, para o cemitério de
S. Francisco Xavier.

,Wb»

ma concordata requerida
Ao juiz da 3° Vara Civ.d requereram con

cordata, para pagamento a seu credores a
30 °j°, cm fres prestações, os negociantes .!.
C. Soares &. C, eslahelecidos ã rua Buenos Ai-
res n, 94.

Os concorda larios apresentaram um activo
i Ue 2.2ÍR :490f 75&.

Lotei ! fl
- ^ -4 *

»aiifâ
Resumo dos prêmios da 741 extracção da

lOiii; 1" extracção da loteria do plano u. 20,
renlisada hoje, sob a presidência dn Sr. Dr.
Edgard Doria:
mas i..,
!M)(i11.,,
8;iü52.,,
52041...
C518..,

50573...
73040...
16589...
.12075..,
48222.,,

-... à.39859,
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LOTERIA FEDERAL
IlcMiitiit dos promlox dn loteria dn Capital1'i'ilci.il. plinio n, uoft, uxtriilililn hojai

^A Noites. Sttbbütíd^ & àéMo dè ímv"- SBHT-

híiihiih.,,
lill.,,

1MIJIII.,,
1035511,.,
«7:i7;i...
HiilHII...

iioiiim..,
•I07.VJ,.,

1102111,,,
1050711...
103705...

Deram
Antigo
.Moderno
Itlo ....
Salteiiilo

100 (lllll lio.I
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i (0004000
'.' IMIU-llll.l

I llllMiJIUMI
I lOOOJOOO

MMI lllllsoolooo
5(109000
500Í000
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A Lyrica do Apollo fO Sr. Boipile Medeiros repssa a p0|,to íh

ri. ¦

hoje
8uh Águia
580 Urso
081 Touro

Cailielln

O Lopes
!;• quem d,*, ü lorinnii num rapfiia nai lotorlm i''¦'•• mi»' «> vantagens au piihUci,

RUA DO OUVIDOR, 151 iUu,u Q»»««»i«. !Qí«n
ViUiclli, |||| «uiço

Ml-ò 1'iitilo,

. to Ouvidor) — llui i'ij.I ili.il. rim ("iiiii-q de Novembro

(lapido
dega. 10"

(•.' i autoa u u; i:i 
c perfeito, Gonçalves Pinto, Allan-

®1»
tfoáo fiSaaoel IWcrfiu,*-

Lutai Maria Nossclel Martins, l-ri.n--hida Mnrliii, íiiilniarâes, !..,é Martins.Uoui| ngos Salgado lllliciro (iulmuiítcn eI ml ni'. Salgado íi c. profiiiHlniiiciiten.ü.uleciuos a lüdiis as pessoas quo S'dignaram aciimi aiihar os restos murbies
VíiírN" m 

!ii.'ri" 
é'""'''1"- •"'" l v"«''" JOÃO MA-.-.ui. . .)i,.,hu.,s, as coiividiiiu iiuvnmeule para

le çti-rcira, a.| ,|o correnle. ás U 1 :í liorns, nun tnr-inúr dn egreja de S. Francisco de Pnulu.ii.itecip.ii ilo a lonos ns seus sincero-, imrndeelr.ieulos.

Mazlmla q Ferreira tío Sobszs

j!ÍA

Uemocrlto Lesar de Sou/a, baslanlecompungido, convida os seus nuii<>ns
para assistirem á missa de 7o dia qui
!'•'" ÍVÍ-i??,1,0. •!? "lni" de seu queridopae MAXIMIANO l-KKHKIRA i; ¦; SOU-/A. manda celebrar segunda-, cira, <_nn correnle. as !l horas, no allar-mór de V s(1.1 

Conceição, na matriz de S. Francisco deIniilii, pelo que desde já se confessa eterna-mente grato.*5*~sraw^sa!KsraBm«a^

"TOSCA"
Nilo fora n elnivn (|tiu caiu sobre a cidade,

ÍSMA lUl. !,,íi,,''1 l^olongolHlo.ito, c ea.lt, ir,
l. ., .V."'.' "u ,m''11': ü ", A""'1" niHe-lionlemno oiioliorlii pnrn ti isreolra reelln ali d. -pular eomiinnhlfl lyi-Ien tios 8rs, hotoli \ nu-loro, coiii o Iniiilaiii pupuiar "Tosca", F.'i;Mn uma das operas (Io Ptiivlnj mais qtierl-as (Ioh enrlocns, u Uso nimla na imite passa-rol poslo em ovldençln. porque, upcw dotempo, nquelln freciiieiilmllsslmii casa do os.peelneulOH da rua do l.avrntllo iipiuilioti tunaexcclloiuo eoncorreiicin.
, ° "V.lí." i"11!,"'" lom vlsio o ouvido mimo.tosa» I.iscas . A lorrlvol historia em queMilircsac n iicra igcin carola, mulherenga oiijpoeritii, ctinsoquonlemeiile perveran o mon-suuosii ii„ .Senrplii, enchendo lodo um ,u-loemi] n sim característica perversidade repre-Miilirain-iia já un Mio. cm qunsi Iodos os'lieairos —- dn melhorado Carlos Gomes nn(Municipal, sempre em repitrosl •-- nrtlsln» dnitiiits variado gráo de iioineada. O melhor aili/or agora, o (|tie é lacio iiicnulcslo, d quenunca uni,i odlçilo da '"rosca" desagradou
por compldo, enlre nós. |' a do hoiilein foinpllitin, nas condições cm <|tie nol-u offero-Coram OS Srs. Itoloii \ Milloro.

A Si-ji, (Jiilc/tzül é. unia artista de inulli-
pias qualidades, em to/, o niliiilcn. Queni ii
yw na "Aida" ilévln ler, rinalnicnle, previs-lo ll mngllificn Floria Tosca que ella foi of-rectlvameiilo. Ciinlando o representando cs-levo sempre ' alltirn dos npplniisos recebidosiln plitléii, quo Un- exigiu um "bis", ora Li-tal. no "Vissi d'nrle".

O leitor Alessn.ulrn Doicl Impoz-se desde aruinniizii "Jieeoiidilu armonin'1; Quando foidn evoenetio "Lucevnii Ia stelln". a batalha
çslnvn vciicldisslniu, IJ o joven nrtlsln can-tou-ii cont sin.era emoção coiiiniuiilcallva.
.\no podia fuglr-sc no "bi;,". D,,lci repctlu-it,npiirniido-n nlrnvés tle sua lindissimn voz.O Scnrpin foi o Sr, 1'edcricl. O npplnudldoiiar.vioiio nau snerificon o papel dn borrachoIvrninio ile lloniii, mas lambem não lhe deuo relevo que era de desejar.

ti bolso Ploi-c é o melhor sneristiío que te-
[iin.1 visto. Piore iciu-u'o representndo tan-ns vozes! Iv dft-Jhc "lies" bem expressivos.!•- uma sim ovarão n pequeno papel.(.oros o orchoslrn disciplinados. A regeu-ein .Io ninestro Do Angelis é uma gurnn-

H é recebido com féitfQK „vomo ALiíami, io (A. a.) (ABtnriiniioT-
dlp (cila Iiole an Dr. liorgc» ,|u Medt-lroí, pre-dSwtS^a0',,ui' 9mm„(,u m X'M-

Jflinnlí Pnilo Alegre nssMIu n lemallinnlaeipeelaeuloi já nela 6„n hnponeLla, í\ XntlineroM concorrência. Toda a uop,i|„Í „'llc:correu, empros nijdo n mniilfõDlneilo brilhoexcopeloiin!. Iodos os iiimiicipios do listadose nchiivain roprosenlndos,
A's II horas p inelii partiram dn cães riiiiii-zu vapores repleto», lendo ruiuo cipil.in >« orapor ".M....le..cgr.i"; ás II horas o nc . tia

li oi o icbociid.ir ".liiüo do (nslllhos". no
Wl vlnjnvn o Dr. Borges de Medeiros, 

•„„,"
Miuihi esle, cuia.., para ,, cUpllnnen, ao somuns musicas o de fragorosos npplnusos.As , i.n-as c meia o "Monleiiegro". 

se-HUldo do II vapores o 40 "uias", atracava aouies, no indo do grandes acclaniacòes e vivasa nieii.or.a de .Illllo do Çi.Milhos c a 1'ii.bciro.M.ieliulo Achavam-se ali poslados o 3« ba-Inlhiio do Ilro Hrasllelro, o Gymnnslo .Itillotio Lllhlllllos e o i- iVHÍmenl.1 da Hrig.ulu Mi-Htnr, que prest, rum as devidas coiitiueiielas.la.nliciii formava: i ali, as escolas desta en-
|}llnl, OMlttlldo o rolo d.-i aren do cães oecupa-tin pe o povo. Toda n ,„ac,i ,1., All'«;!dcg:t 0imiiiotllaçoos rcgorgilnvnm do povoA s 18 horas o |)r. Uorgõs de .Medeiros che-giivu ij sua resideucln, onde foi saudado pelo)r. Vieira Pii.-s em nome do panido repu-hliçnno, Hespondcii-lho o Dr. Borges do Mc-de.iros, ciijn discurso doutrinário o políticoIm muito npplaudido.

ia. WS.- IPelas associações
S 18118 'vwvwwvww\ *^r\s\j

Nn pciisAo Ai-riitgn, no largo d ti Ilo^rlo A, B. Comnierclnl Huliiirlinna
kfii omnralSdl^Irlftn '-íÉlii^M^iE, .t',,,,.',' A «Urcótorln iln Am Ii.vnn Denorieeiilu Com-

viI dn iii" fiír M l li P io... ,}\;u i, ': Iwipw «,% fll ItonÍH,., Sr. prclelt.., líuiovol-
So èlli K Jolí JeTÂnH?°fM«7-"™° !","i" o'«»»lJo pnfti Iroepr lil.-i.s com S. kx, so-

011 lid l io • CSle^ ll^oil iH tVe ííles im a '"'í'. «MUmíBl llc lliitrc-se dll olttMO.iiMi.mi.. |.«.i i ne, ii..»..ii ,0 um. iiu. uma ,.;„,„ nssoclnvfio.fuiidatlii npciiiiH Im ires moios,l. in lido extraordinário llnpnlso, c conlii em seu
tolo bons elementos do commercio suburbano,
e Já eslá preslaiido relevantes serviço».

ConfcdcraçUo Esplrltn du llrunll
Amanhã (loinlllgo, ás 15 horas, nn sede da

lOnfedòrncAo lísplrlln do Brasil, n m,> Miirqucz

— »-»

HJP fl m I Mm
{'A ffl |'§ Si fü fe?

biinpadoi1 o polldop universal
:iVi TODA A PARTE

'—¦•—«soe»—< _ ~"' *—• •—«a«a»^< ——_____

CnntfilfflíinSfl An mim^nfaB BumontWüiaoÇi 116 MU\ .., xttL. n,,,,
I liectaciil.. ile ffnln . ,,. i,

bairros
cia suam

;n niiFO QUE E' PHEC1
FAÇA CííjiI UKüENGÍÂ

no Mi:vi:it
- inaugurar o posto da Assistência iiisddla-«o na dita capital dos subúrbios, cujos mo-radures tino cessam de reclamar contra oabiiiidoiin em que deixaram o referido |.

construi,io, niobiliado e montado paru •
incrível! — ficar fechado.

NO CENTRO DA
paradeiro aos ,
se desenrolam na

entre os indivíduos que ali, parece,definitivamente acampamento.

CSALOIMIEXO, IIELMITOL, TANMCH.VO,
PROTABGOL, ASPIRINA, ADALINA MUS-
TOL, SO.MATOSE)
As Ftirbcnfnbrilteii vorm. Eriedr. Bnyer .V:

<:. (Leverküsscn), seicnles das offerlns e yen-das de falsificações de suas marcas acima ci-
Indns, que se acham rcgularnieiile registadas
no liui.-ati Inlern.icioiia! i\e Berilo 0 na .liin-'.a Commercial do Districto Federal, levam cs-
te facio ao conheeíiiicnlo do honrado commer-
cio de drogas dota cidade, para evitar fulti-

gjr ; 
ras diffieuldades o para não ter de requerer I
buscas e npprehensões, por intermédio de seu !
advogado Dr. Hcrbcrt Moses, que se acha nu-
lorisado a agir com lodo o rigor contra os
falsificadores e conlrafaelores das marcas aci-
ma referidas.

?—««o*»

loiilem no Polaco
gala du hotnenns

o es-
Sanlos

calisoti-si
peeliietilo di
Dtihiout,

O cspeclaculo foi regularmente concorrido,iiawinio grande outhusiusmo por parle de lo-dos os assistentes,
- Sanlos Dumont, amanhã, irá ao campotos Affonsos, visitar os "liaugnrs" do Acro,llevoildo lazer uni vôo com O aviador Darioli.-—Amanha realisar-s.--.-i no thentro lUpubli-ca um cspeclaculo com um progrnmma pie-viumciite organisndo pelo Sr. üomes da Silva,empresário dn companhia Delmnii,
Para esse espectneulo o thentro será orna-inciilado.
- Sanlos Dumont partirá no dia '.'.S, á lioi-le. para o logar de seu nascimento, nas pioxi-

, ;^l^By íívWjjjiíÉ

O criminoso Manoel Monteiro
em

faca
vibrando-lhe

discussão. O ajudiiule Manoel Monleir.
meio dn contenda, munlndo-se de uma
do serviço, investiu para
um profundo golpe na região ahdomini...

•losé eniit por terra a esvair-Se em sangue,
eimiuanto o criminoso era preso por outros
empregados da casa c entregue á policia do
:i" districto, que o autuou em flagrante.

A Assistência, chamada, medicou o ferido,
rcniovendo-o depois pnrn n Sanlii Casa.

O criminoso é portuguez, de -12 nnnos, ca-
sado. residente á rua Senhor dos Passos
ii. liii). A victima é hespanbol, do 22 nnnos,
solteiro e residente á rua de Santa Luzia 2\H.

-¦ ^»t>—.

Costurei ras, precisam-se- JJ
liei< .le Mine, Guimarães ttcccilani-so costureiras muito
linluiiiiiil.H em cornas, saias o casacos; gênero tnilleiir.
Itua s. José, Kij. lelepliono I ftli Conli-

de Pombnl n. II, nu"Wnllsu a IMÒ' confoioiicln— discussão ptililica, com IrJhiilin livre para os
adversários quo quizcrein conloslar o osplrl-
lisnío.

Depois de Inseriplo o adversário será doslgun-
do um dos iiiiinbros da coinuiiss.io oonfrnloriil-
sadora: Cândido Moudes, Dr. Diinuiso P. Go-
mes, Dr. Marcolllao de Brlllo, \>e. .losé lllcor-
do, marechal Quadros e professor Angeli Tor-
tçroll, que deseu\(i|\erá o Iheiuu" Propagar a
n.oralçá pliilnsopliiii.liascadas na sclenciii cs-

í ¦ I Illilf.l-Tll (. |.i>'ftl'( '' i I ,1, l|IU 11,'ui l' lllll,| |i

midndcs d;
grassando

i cidad'.
no dia

de P
1" de

ilinyra
junho,

em Minas, re-
pela manliá.

-"[Em poucas"-linhas
.ni

CIDADE
scaiidalos
praia tle

(|ite,
San-

— dar
diariam
ta Lnzií
<" tabelecernin

NO ENGENHO VELHO—extinguir o mieiorio existente cm um mu- ,-, ,ro de um cxlenso terreno que vae da rua Sn- i 7," °. hUíirdaxiv
tamnii ii rua Haddock f:obo. L ' ° '"' l'il" Jía"oe

to. quando furtava
NO ANDARAHY GRANDE

—-impedir que um ferrador de cavallos con-lniue a fazer uiha como ilha da Sapucaianum terreno elllre Souza Cruz e Ernesto deSouza, despejando ali diariamente estrume decavallo, de boi, de cabrito, Ioda sorte, emfim,lie delnclos.
NA CIDADE XOVA

—nivelar a travessa Pedregaes, entre as ruasVisconde do Sapticnhy e Presidente Barroso, a
qual nao lem um escoamento para as águas
pluviaos,

NA ALEGItíA
c.«.lçar o trecho da rua da Alegria, entre

O Retiro Saudoso e a rua Bella de S. João.
NO ENGENHO NOVO

calçar a rua. Bella Vista, no língenho No-vo, que, apesar de prouietlido e iité mesmoorçado, ao que consta, está sendo prolelladoiiidefinidamenle, tornando-se ella intraiisita-
vel ás menores chuvas.

Foi na rua Frei Caneca, t) Vclinilffcur" Joa-<iiinn Barbosa, conduzindo o automóvel 2429atropelou o agente de policia Pedro Rocha. 
'

() atropelado, que reside á rua Miguel An-
gelo, .foi sòeeorrido pela Assistência e
p 

•chanlletir ' preso pela policia do 12" dis-tricto.
O guarda civil lllll. do 0» districto, pren

Teixeira dos Santos, pre
jóias e objeefos de valor

Samuel Neves, á praça

-vsyt

C h a ni tos A SI i a d os-
íe Havana, a MO réis.

Paulistas
leitos c.

e Ideal,
ni fumo

¦'-——•*-

0 mercado de assucai
-oram eífectuaclas importantes
negociações com os usineiros

de Campos
Noticia, recebidrts de Campos affirmam

que os usineiros cnmpislas iniciarão a suasatra de assucar pela exportação para Mon-tevideo de ,0.000 sacros, em dous embar-quês. cm julho e agosto.
Segundo informações fidedignas, os com-pratlores lento o gênero posto em Montevi-deo, ao preço de (.00 réis, por kilo, ou nas

Ty"r eo11Klí?Pes' C01»° s' fosse posto nomercado do Rio.
Os compradores lèm egiial.iienle o direitode opção para mr.is -10.000 saccos nas mes-mas condições c ale 1 de agosto.

Os usineiros cnmpistns, na defesa de suasatra de assucar, que é n maior até agoracompuliidn para essa zona, effectuando talnegociação nao sacrificaram o seu produ-ilo, vendendo por menos, como suecedJn aoIcmpo da Colligação Assttcareira, para a ex-
pprlação da stiipe)'-iproducçfw.

A safra de Pernambuco até agora enlradana Praça do Recife é de 1.1,'10.100 saccoscontra 1.825.100, na safra passada, ou sci.1menor cie 095.100 saccos de 75 kilòs 
'

As pequenas e grandes safras de assuc.vnas zonasdo sul c do norte contrabalaiieama producção geral c sua natural exportaçãoO mercado, devido ,, defesa dos produetorcs,promcllc ainda, por muilo tempo, que 0s¦preços actuaes não soffram grande altera-
çao, " •

Ida residência do D
Duque de Caxias n.2.'!.

¦ — Ao poslo central da Assistência compa-receu hoje o 1" tenente do Exercito JoãoAraújo, que apresentava pelo rosto algumasescoriações.
O tenente foi medicado, retirando-se em se-

guida. Ignora-se qual a causa de seus feri-inenlos, parecendo, porém, serem provenientesde alguma queda.'"» o»-, ——____
Cabaret do Restaürant do Club

Tenentes do Diabo
Avenida Rio Branco n, -179
Exilii da Iroupo sol» a direcção do cahurntistaH I.in DU MOIIAES! Ustiéada ci unelistn JANii I \.\-GLAIS. SOIIKLLI GlOnCIS, bailarinas a translbriimcãõ

l.AS SAI-AMANQU1NAS, dunsariiias liesimiiliolas oMme. ItOSAbVA, cantora a voz, BELLA SlNNAVA tlan-siirina oriental ! I Itlo li VMTZ, liailiiríniis russas! I10I1U
cantora Iiespanhola ! LKS I)'AIIC0, dueltistas cômicos 1ADULEIflU-OüüÉUKc .MAI) D0ICY, cantoras a voz.

Grupo de tlaiiscurs eL (liuisnusos!
<?*> ______

lÊÊÊÊm9 éÈ%M$££) I \}y^ I

D rs. Leal Júnior e Leal iNeto
lísiiccialislas cm doenças dos olhos, ouvidos,
nariz e garganta. Consultas do 1 ás 5 —As-
sembléa n. 60-

¦ <|>l 

0 Uruguay desiste de um
empréstimo externo

MONTKVIDIÍO, 20 (A. A.) — t) governo,segundo iiilorniitm os jornncs de hoje, desis-
liu do seu projeclo de contrair um emprosli-
mo no exterior,

¦ i ^»Dfl. i_

Coupeur pour dames
On a besoin d'uii parlait coupeur pour dames

pour une grande mnisoil de eouture de S. 1'n.u-
I«. Pour des informalions s'adrcsscr le llllllin
52, rue Silveira Martins.

1-
llgiáo".

A enlrada é franca.
l'iu novo Centro Deiiuficcuto

Çominiinlcn-iios o Sr. L.vmlolpho S. Mnchndo
que a classe dos empregados de casas de petjs-queiras resolveu fundar um centro bcneliceiile,
pura « .pie nomeou uma eoinmissiio, ôoiitniidii
esla com vários elementos, como a cooperaçáO
das casas A Parrciea de Vi/eu, Ciimpouezn'db
.Minho, A Vniinu, A Minhota, A ürutn do Noite,
e A Vllln dn 1-Vira.

O cnso (lo Centro Cosmopolita
Vieram ilizcr-nos que o salão do Centro Cos-

mopolllu havia sido cedido aos enipregadus da
Urnhnin, para a renlisaefio de uniu assembléa.
pelo respectivo presidente, (pie uno pôde clm-
inar-se á ignorância. Além disso, a Companhia
Brabina possue u titulo de soiin bcncnicriln,
gosando como tal, de Iodos os direitos.

A nssemhlén convocada para lionlcni, no Cen-
tio, correu agitada, durando alé pela llindril-
gcdn de hoje, nada ficando, porém, nsscnlndo.

.Sociedade Medica des Hospltacs
Cm a presença dos Srs. Drs, Arthur Rochn,

presideule; professor Auslrogcsllo, professorMiguel Couto, Silva Aranjo filho. Rnul liaplis-ta. Leonel Gonzaga, Oscar Alves iistelllln Lins.
Mae Dowcr, Mauricio Castilhos, Miguel Feilosne muitos outros, além de grande numero de in-ternos o estudantes, realisou hoje sua sessão
inaugural do correnle anuo esla já antiga so-eledude medica. DepoJs dn leitura dn acin ul-Uma loi proposta pelo Dr. Arthur Rocha ,ieleição da mesa, sendo indicada pela professorAuslregesilo a ncclnmnçfio da nclunl, o que foi |por Lidos nltendido com pnliiins; O professor.Miguel-Couto falou, então, propondo a terini-nação dos trabalhos para deste modo sob mui-sar a reeleição dn directoria, no que foi ncom-
pniihndo pelos presentes. I" a sessão foi encor-rada.

União Espirita Suburbana
Fazendo n segunda ferencin dn série or-gauisad pela fniáo lispirita Suburbana, á ruaDr. I ias da (.ruz ii. 177. Meyer, ás 13 horas deamanha, o Sr. Manoel Fernandes Figueira dis-correra sobre "O espiritismo, hontem, hoje e

mmmmmm^mmÊBÊmmfgÊÊmmtmmmtfmaKaraifr. .„

Õ MMÜAlfO BFGÂRNE VERDE
-"'¦¦ »

No matadouro <l« Hunta Cru»
Almlld.is hojojy 4w"»jiw7 m ft/H*%, !*.Miiicir.is e i:i vllellus,
.Miiivllilliles: Ci.ndiib, R, de Mello, ;; ,. s• « »,| A. Mendes & C„ ;i ,.. „ |n 

' ! , .,„
& líll.o, H-i r. J7 „, u .1 v.i I-'.'..'eis, 

' " 5
uouliir. H'i n„ I c. o i-' v.i C. Sul \m...,i..
30 r.j ,l..f,o Vinícola de Ahnm, 3S\l, t&tn liiiiiios ,V C.. 71 |),| i;,, ,,ií„ Tavares „ iM r. U lil v.j Caslro \ c„ y;, ,... j;, t|„, lie
nllliilflH, II r.{ 1'orlinli.i & C„ illi',. 

¦'> 
»

livfira & <:., .Vi ri Pcnimidoi & Mnrco ides.'ILli.j Auglislo .\|. da Mollo, 8 r„ lu v. c IK ,•
ilíin lHiWr r",'•",•, "' «e«llllll»HI liv.es, ,\.]8II1Ü a 8500; no-ctfs. de 19200 n IMül)! .-.,.-.iiolro», de IfaOO n íifHOOi vltellos, de >i(ii| „

NOTA — As carnes que nollcluinos iiclm.isao vindas im primeiro truni, sendo (im. .„„•iimdiricflciio do lunarlos na Cenlral uno !„„
foi possível dar o gado abatido durante o(lia Indo,

O pedido de inolnnçii r..| de: 70fl rez.-i 2(17porcos. .,( carneiros e lil vilcllos. com um' ,„•.si. lotai de: rCZCS, |-!;.,'.lll) Mios; noivos .1.127l.ilos; earneiros, ;1:iii hili», c vilcllos, IL.VJI

-. — ;;»»_«,

k terío à Souza tes - !£
Prof. na Fac;de Mdicina do Rio. Preços
módicos. Cons. Asscmbl-ta, 56.1 ^m

1 h 1 n n 1 ri I 1 v h n n k

amanha:
". ás !), na mui

MISSAS

llcsaiu-se depois ih
D. Ignez de Sique...,

Divino Salvador, n,, 1'iedndej leneiite '
110 Alves Vieira, ás ,S, ,„i egreja de \.Soccorro; Antoiiio Mnrlllls de Castro ántl egreja de S. Francisco de Paula-liliclrn Miguel de Teive Argollo ás 'I'
inosnín; Ernnni da Koehn Lopes ás !) 1-nmJ Maximiano Ferreira do Sou/a 

'i
mesma. '

ENTERROS

Foram sepultados hoje:
No cemitério de s. Francisco Xavier-

80 de Arantes, filho de Mario Soares 
'le

res, rua D,-. Sá Freire 11, 10,*,; |>ao|0 |},m.,' Iüa Oriento 11. :I7: Kuelydcs Uomfim ¦

1'/
alei
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do
1 2,

11 1

Un.
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Uma queixa curiosa
O Sr. Oscar Affonso da Silva, fiinecionario

do thesouro, queixou-se á policia de um casocurioso. Convidado por vários amigos, quan-do iam ao banho de mar, foi á casa de Nor-berlo Corrêa, jogador de profissão, no largoda Lapa 11. 112, que o convidou para jogar debrincadeira". Perdeu em fichas 703000, quehavia dado. Quando sabia, porque fosse o io-go de "brincadeira", 
pediu os 70S0ÜO e'sólhe deram 15*000, porque ficara a nenhum.

bra abusar da ingenuidade de homem efunceionario publico.
A policia agiu.

Habilitem-se na Loteria da Bahia
Segunda-feira, 22—Segunda-feira

Rs. 1O:OOO$0OO
[ior $.00 rs. ein .piinios de MO rs.

. 
¦•. 

A' venda nas casas lotericas

Dr. Dantas de Oueiroz g^adaTUDEncuLo-
, th pelo Pnciimo-inorax e outros inellioaOs motlcrnosdo tratainonlo. Con-lultusilas s ás 11 iia manhã. Hua Uriijjiiaytum, ti. ,|:j.

S. PAULO, 10 (A. A.) (Retardado) — No
cartório do tabellião Gabriel Veiga foi lavra-
da a eseriplura de compra, pela' quantia (te
l.oOO contos, da massa fallida da Companhia
l-.strada tle Ferro S. Paulo-Govaz, pela Com-
pnnhla Ferro-Vi ação S. Paulo-Goyaz, empre-
s;i recenlemeiite orgatlisada.

O imposto pago ao Thesouro foi de,
8-1:1505000.

» ^Bfc» _______

Dr. Rubem Branco Qjj£jj*l^
Ex-tinxiliar por concurso du Posto Cenlral do Assistcn-cia Publica llesiilcncia-rtuii Ilãrltlock Lobo I — Tele-
pbono Villa 2 31) 1. CHAMADOS URGENTES V OUAI-
ftÜKIt II0IIA DA NOITU, U

Continuam eni greve os"garys" de Buenos Aires
BUENOS AIRES, 20 (A. A.) _ Ainda con-üniiam em parede os empregados da LimpezaPublica municipal.
O Dr. Victorino de Ia Plana, presidente da(republica, leve. hontem uma demorada confe-rencin com o Dr. Arthur Grama jo, inleudenle

municipal, na qual tratou dos meios de fazercessar essa situação anormal.

Dr. von Dõllinger da Graça ;j:; 
- irospíiai

ela Portugueza e com ostiigip na lleal Universidade deBerlim, Doenças do rim (exame cem a luz). Cirurgia,cuia i-ailieid das hérnias, estreitamentos, IicniorrtioiIliSs
etc. Operações com anesliiesia regional. Mem de Sá 10
(sobr.) ns 3 l]2. Teleph.-1.810, cenlral.

NAO HA JMAIS NOIVAS chies c elegniilcs quedeixem de coniprár seus enxovaes no Palácio
das Noivas. Uruguayana, 8,'J — Rio. Peçam cata-logos illusli-ados.
—" , ^W- 

Um bello gesto do ínsti-
tuto Polygloíico

t 9-.R.evil:í',p,l,íh'e •Mll,,'i|is Dias, director doinstituto Poiygloltico, á Avenida Rio Branco
li. 10G, commtiiiica-nos (|tie eslão abertas, nasecretaria daquelle Jnslilulo, até 30 docorrente, as matrículas para admissão de 25alumuas, gratuitamente, no 1" anno do cursonormal do mesmo Instituto, de accordo coma eomniunicação feita nesse sentido ao SrDr. director de Instrucção Publica.

Os prejuízos que o Correio
causa

O Sr. Narciso de Carvalho, morador á tra-vessa Carvalho Alvim 11. 3,'i, recebeu da es-taçao de Vorgcm Alegre 11111 piano para con-certur. O piano partiu dali a « do correnlec chegou a estação do Engenho Novo, onde de-via ficar, a 12 do corrente. Nesse mesmodia fot expedido o aviso ao Sr. Narciso deCarvalho, como 6 de praxe.
Entregue ao Correio, o aviso andou de He-rodes para Pilalos: esteve na succursal do Es-tltcio de Sá, depois na de. Villa Isabel c, portini, na do Andarahy... e não houve meiodos carteiros darem com a travessa Carvalhoalvim, E os dias passaram...

Afinal, o aviso foi entregue honlem. E, porculpa do Correio, o Sr. Narciso de Carvalhoo agora obrigado a pagar á Cenlral do Pra-sil uns. dias de armazenagem do piano na es-taçao do Engenho Novo.
' ~"" ~~~ ' ^M» 

pelo Pneumothorax — Rua S. José toti ás 2 horas
'¦"' »"—*C>- 1 -

Boa occasíão
Duas "vitrines" 

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

Ver e tratar á Rua Rodrigo Silva, 38.

A Saúde da Mulher
cura todos.os incommodos de se-
nhoras, taes como : h.enj.orrhagia,
regras dolorosas, regras escassas, FJp-
res brancas, males da edade critica

Um concurso hippico
—^—

0 campeonato do cavallo d'armas
Organisado pelo 1" regimento de cavallaria,

è¦ Li'ír„, i0*-"1" 
CI" a,í,0?t0- l,1-oxi'»o um grande

mi?,nl • C01K'l"'S"l bippico, entre nós, deito-minado campeonato de cavallo iParmâs"l-slc campeonato constará de três provassendo uma de equilação correnle, uma de
tradUI'S° 

C"4'a ° :' "1Uma dc lni"'L'ha dc cs-
As duas ultimas provas serão de obstáculos.Us promotores do concurso premiarão nsconcorrentes vencedores (que só poderão serofficiaes do Exercito) com medalhas e quan-tias em dinheiro.
A commissão orgauisadora eslá assim con-stituida:
Primeiros tenentes A. de Lima Mendes e•Itclydes de O iveira 1-igueiredo e segundostenentes Ldgtu-d Coelho e Alfredo Gomes' de

O jui-y do campeonato compor-se-á dos ma-jores Augusto Ignacio do Espirito Santo Car-doso e Estellila Augusto Werner, capitão Ala-noel Bongard de Castro Silva e 1" tenenteOensertco de Vasconcellos,
 ' '^tCB» 

' nu.-o da Providencia 11. M; Praiieellino (dos,, \ liscoucollos, rua Uella de S. João Iltil •
.oiisl.in,:.-, de Jesus Cunha, rua do mon,, d;I roM.lcneia 11: o4; Morietln Urnndão .Iiil.iurua ,io.key.( hib n. ;uí): Oswnldo. filho dcSilvino Corria, rua Cntumbv 11. B3- H.h-, deSou/:i, rua Dr. Lins dc Vasconcellos 11 

"¦»;,(;•
11111 leio, tilho de .foao l.aplisla Monleir,,. ,,iàBella de S. João ... 127; Joaquim, filh„Manoel Gonçalves da Silva, rim Harfio de S.
111 1 "o ..' !: Jus,i»° •'°"ó Gonçalves, Hosp:-tul de S. Sebastião: Diva, filha de .Mario Car-rçna, rua Guimarães 11. 7ó; Alice CordovitPires rua .loiio Alvares 11. 8; 1» official ti;,Sccrctnrn da Justiça, José Rodrigues dc \l-meida Novaes, rua Dr. Aristides Lobo n l'I.VAlaria Joaquina Resino, rua Coronel Ivii-AAlves 11. /I; Seraphim Teixeira Lopes ;. ¦.
croleno municipal; (Ircgorio Sanlos necroL-¦no da policia; José. filho de Joaquim !•' Lar-ros, rua Visconde dc Nietherov 11 1 lu
¦ " ¦->".,¦'¦'miteri.i (\o S. João" Rapiislã: <l:-oriel, filho de Miguel Abib, rua d:i Mi-ericor-(lia 11. 11.; Vvonue, filha de UzequieJ de Pai-'va, rua dn -Escola 11. 10; Thercz.i, filha deii-iaucisco Masella, tiavessa S. Sebaslião illi;'/eferino. filho de João José da Cosia, rtià So-rocabu n. 2?; Albe.lo Porlo, rua Barroso, ;i7;Oswaldo filho de João Vicente de .Mello, rua,S. João Baptista n. õli; Jeanne Brenil, cas.,'de saúde S. .Sebastião: Alzira, filha de í oo-111.lio Gomes, rua dos Inválidos 11. 124- Ho-riudti 1'ereira da Silva, rua Barroso ii :,ii-.lose Cardoso Giiinirvães, hospital

cençia Portugueza; Luiza Maria da CoPinheiro, rua Leite Leal n. I. casa ,'l
c.T.Xo CL,nliu'''io dc S. Francisco deStella haleiro do Couto, rua Generalbarro 11. 271.

--Em sua residência, á Iravessa Paulinaialleeeu o Sr. coronel José Rodrigues dc 
'

meida Novaes, I» official do MinislerloJustiça, pae do nosso collega dc imprensa .se .Novaes. O enterranienlo foi feito lmcemitério de S. Francisco Xavier.—Serão sepultados amanhã •
No cemitério de S. Francisco Xavier- Dn_rothea de Carvalho Henriques, ás !) horastravessa das Bellas Aries .1. 5; Alva,-,,, filhode Antonio Duarte, ás 9, ma Dr. Carmo Xcl-lo 11 2,11; Helena Berulli Mosa, ás 10, casa do,saúde S. Sebastião, á rua Benlo Lisboa, |iiií;Í
123 b0UZn' 

áS "' nm 8 de Dczc,,lllí'°

Buuefi-
iiceiçáo,

Paula :
Cana-

li.
Al-
d.

Jo-
110

-« •mttf 1

¦ fa» —
^"""'^^^^^WCTHB ¦^*0|M-a5DB_l_**PB3a***BB^MaBaaitlUic,,"jBW1 j^ü pelais mm&L I

Hautes nouveáutées, robes et
OUVIDOR, 128

hapeaux

Os carretos nas esíações
da Central vão ser

regulamentados
Para evilar os abusos de (juc constantemen-

te sao viclimas os passageiros da Cenlral quedcsembnrcnin lias estações dn praça da He-
publica, S. Paulo e Bello Horizonte, onde bacarregadores numerados-, o Sr. Dr. Carlos deAndrade, sub-director do trafego, orgaiiisou
um regulamento pelo qual se determinará olimite da cobrança de carretos feitos pelosmesmos carregadores.

Nesse regulamento vae ser appenso o mnp-
pa reduzido da cada uma daqtiellas cidades,
«fim de que por cllô sejam taxados os respe-
elivos carretos,

Chamados médicos á noite com urgência
DR. LACERDA GUIMARÃES -

reícpíione 5.955 Central—Rua daConstitóíçãanJ
i

Uma complicação do morro do
Castello

E A POLICIA NÂ0 DESPEJA
Protestos houve, favoráveis uirs, contrários

outros, ao capitão Onofre de Almeida, zela-
dor dos próprios nacionaes do morro do Cas-
tello, numa (iitcslão coni o empregado da
Ligbt Lúcio Jc.-ió de Carvalho, morador na-
quelle morro e inquilino do eapitíto Onofre.

A A NOITE mesmo foi eco de uma recla-
inação contra a policia do 5» districto, que de-ra mão forte, diziam, á perseguição contra
Lúcio.

Agora o cnpiião Onofre representou ao 1"
delegado auxiliar contra o delegado do í>° dis-
tricto dizendo oão tomar este providenciassobre Lúcio. O Dr. Albuquerque .Mello, dele-
gado, informou, provando ter aberto inqueri-
to e que o capitão Onofre queria que a poli-cia despejasse Lúcio de Carvalho do próprionacional alugado pelo mesmo cnpiião Onofre.

_ _ jM |

Limpando a zona...
Com esle titulo anntinciãmos anle-honicm.

que a policia do 8" districto prendera, nomorro da Gamboa, diversos gatunos e enlre
clles o conhecido pelo vulgo de "Matruco".
Hoje fomos procurados por Armindo da Fon-
seca, vulgo •¦.Matruco", 

que nos declarou 'não
se entender com elle aquella noticia, como
n_policia do 8° confirmou. Armindo Fonsecanao loi preso, nem em sua casa foi appare-be.ndido nenhum roubo, tratando-se apenasde um engano da delegacia local.

¦— •—«*»is»—• «

}
eslomaqo, intestinos c coração.
TOMAE UM CAUX AO «DEU
TARiie OUTRO ao LEVANTAR

-««3»ft»—«-

a Cl 53
Jloslraram boje a

mós exemplares de
çon", produzidas na

per;g !S 1*3
A NOITE dous bellis-i-
peras "Doyenn d'AÍétí
fazenda "Villa Quciiuá-Ia , S. Paulo, de propriedade do Sr. corone

i-rancisco Pereira Barreto. Eram duas grau-des peras, pesando cada unia !),")0 grammas, e
provem, vale juntar, dc enxerto no nosso mar-
inello conimum, de dons anuos apenas.

¦ ¦ . -—.¦¦¦¦MgSfrjfr.-w-.-^ _„_ ... , 

Ifi iláfi
ogiac JoiisíiG (Cruz de Malta)de pu-

ra aguardente de vinho] hinéi* Vm*J* SÔ.stsníi

O exame da vista só deve ser feito porpessoa muito habilitada; cnso contrario; se-ra do gravíssimas conseqüências. A CasaVieitaS assume toda e qualquer responsa-
bllidade pelos exames effecluados no seu sa

n. fô.

0 guarda civil 75
não gosía de sen"desacafado"

E esicosif-pa iam comunis-
sa^i© sjjaae o prestigia

Eram 23 horas.
A cidade tinha o movimento habitual emuita luz...
Lm "zeloso" 

guarda da "troupe" Limòet-
v°„.i.,V" "e.. '-'«sse-ltôe" era punho, rosto le-v iilado, pei Io saliente, um lraiser "mignon"
einlim. •'rondava" a rua Chile

Súbito parou em frente a dous cavalheiros
que palestravam amistosamente. Mirou-os dealto a baixo e, em tom insolenle, indagou:Une tazei.i ahi ?

,Um dos cavalheiros, o Sr. Mario Ferreira,nao se conteve e ,t tão estúpida pergunta res-pondeu:
Roubamos não vês?

á mSSídadStó CSt"° P''C3°S' POr desací,t0
_Os dons não 3e cor.liveram e desataram a

O guarda, fulo, grilou que chamaria o car-ro de soccorro.
Não é pre-iso — respondeu o Sr. MarioDermcva , nosso collega de imprensa, queein o outro cavalheiro — nós te acompanha-lemos.

Na delegacia do 5° districto o guarda nnr-uni a gravo, ocorrência ao commissario deetin, um mocinho cheiroso, de voz melifua~ iois estão presos — arrematou o comimissnriosinho, que se chama Edgard Ribeiro5.o uimi hora depois do facio foi restitui-da a liberdade aos dous cavalheiros
Ldificantc !
Não reconimetidamos o violento guardaque tem o n, 75, ao seu chefe, porque ètempo perdjdrt. *
0 Sr chefe de policia, porem, não deixarápoi corto de punir convenientemente o cor,,-missario Ribeiro, que lão mal desempenha assuas funeçoes.

FO DE ARROZ
LADY

E| o mellior e
não é o mais ca-
ru. Adlierente,

nieJicíiial omiii-lo peifuinitdo. Caixa 2$50n, pelo correio 3$200Veiiile-soein todas as 1'erfumarins, Pliiirinacins
o Drogarias e no Deposito : Perfumaria fones
tina Urngiinyana il, Ilio,

Mediante 100 rs. de sello enviaromos o ca-talogo do

ü== CONSELHOS DE BELLEZA

Doenças do ap])arc*Iho dUflfis-nvo q do svstcma nervoso. —
Kalos X. — Qp. Renato de Sotizs
Lopes; rui S. José, Vh fc a /;s í(;i

"«í«{b»-

LIMPADORES DE VENEZIANA
A 1ÇOOO

Aliiiniieíia, 42. - Sala 3.

^"""^S^rl X fl. Vieira ¦
_»—«aj^e»-, | n. J.17, li- ai

VENDE-SE ou a-lniilto-sc um sócio para um bote-quim, em uni ponto central muito movimentado- abertotoda a noite; o motivo %c,\A ao pretendente.Para informações — Rua i'rimairo de Marco 7El ^enaasttR,,

mármore nacional
Recebemos as seguintes linhas:"Sr. redactor da A NOITE. — Tendo lidoem vosso apreciado jornal, sob o titulo "0

mármore nacional'.'., a noticia da inaugura-çao, no cemitério de São João Baptista,-des-ta capital, do primeiro monumento construi-
ÍL?r 

milrm01'? brinco- peço licença para
cnísIc Ò,"UL>* -i' l1110 me, í'i,lha « '"emoriâ,existem no cemitério municipal de São Pauloou mesmo cm oulro poiilo da mesma capital,
s-u? Í>-',XS Vo'tnS, 

CT m'u,m°"> brnnco dc0 ''l110- No entanto, posso affirmar-vosque existe emprego desse mármore no pala-cio da presidência desse listado; este mar-more, bem assim como o preto, rosco, ver-(le, cinzenlo e o roxo, existe em uma fazenda
que e servida pela Estrada de Ferro Soroca-ha na, e que foi premiado nas exposições dePhiladelphi.ii em 1870, na de Buenos Aires em
de o n 

"'' :u'i0"al *'m ,8S1' l-'om medalhas
Nesta fazenda cujo terreno é constituídode diversas jazidas, ha pedras para a fabrica-çao de vidros, que são empregadas pela fa-bra-a de Santa Marina; louzas do Huns espê-

cíd-i,"1^..!'1'''", ?lrCh'OS ?cgros' üuíl':l PWoobin casas; Uaolim, pedras para cal oiiefoi a preferida pela Light na conâruaSo aepresa do Votoranlim. Sr, redactor, não te-do em mão nenhuma amostra destes produ-etos, apenas vos mando junto a esla umaamostra do pcroxydo de manganez, d:i mes-i))a procedência.
Sem mais, peço-vos desculpa por esta fal-ta, agradecendo o acolhimento e dando aomesmo tempo parabéns por ver que o Sr, Ro-clia c um apreciador dos productos nacionaesmi, antes, um propagador da nossa riquezamineral. Sou de V. etc, eonslante leitor —

A. Pedrosa."

CIRURGIÃO
DENTISTA.
— Aven ii Ia
Rio Branco

iii nta "lüiiii
8 iiii" li

,,£?lLci-u"os ,m Uiaf cll^c' l,or ocensião dêlima busca em casa de nierèlrizes, nn rua dasMarrecas, ainda sobre o caso do furlò dè",jóias da consta Eugenia Brazão, fora prèTa5pelo delegado dj> 5» districto uma vendedoralambulante de perfumes, de nome Regina Cóu-ilinl-o de Vasconcellos, a qual se oppoz oní'Um dos coljvenlillios visitados, a que fosse tfsua valise revistada. Y
llontèiii á tarde, um cavalheiro que se'lapreseijtou ao chefe de policia como marido :

ciaqtiella senhora, entregou ao Dr. Aurélhip
Lea uma {•epresentação contra o delegado dõ
ò" districto, proUstáudo contra o seu acto. o'.:ilunl qualifitía o queixoso de violento e arbi- :
trario.

Ô ohefe de policííi recebeu a represoutação",7
pedindo cm seguida informações ao delegasl
do. v

-*e£Í-*-Si*»

Dv. Telles de Menezes ||Clinica em gerítl — lisp. moléstias das sophoras m
o partos. Cons. II. Carioca n. 8, 3 ás 6,— Tçlpoh Bi
OÜGC—Rosid., Av. Mem de Sá, 72. TeJop.QIIC. I]Chamados a qualquer hora. Grisj íií

-*—«agjí>fj*—«-

s s
Homens du Rep;,.l<lic(i é um interessante U-

vro do Sr. Gastollàr Cabral e destinado á'.
leitura nas escolas, como um guia da educação'
cívica, "li' um tivbalbo excellente de educa-
ção civica" — disse-o Olavo liilae, È, eiii-
verdade^ elogio maior não se pótle fazer a
Homens da Republica.

•«-5^ tS**"" 4 —

Dr. Araripe d^Albuquerqiiej
Medico-Parleiro. Àttondo chamados, a qualquer hora'ila noite. Praça Tiradenlos n. f.3, Junto á delegacia —',

Telopliono 1.380 Gcntrnl.
•«Bota-—4-

)s Cinema Odeon,

OLIVElltA é de novo

•*&..

O DK. OSWALDO 1.
oncr.nii-ado diariamente em seu consultório, á

i™.«, } -t S('u''"hro n. 33. Residencih: Mar-[UM de Abrantes e. 204; íelcpiioiie 598 sul.

Qucixou-se-nos hoje o Sr. Emílio Rebcllfl'contra o conduetor regulamento 1891 liiiliii
praça da Bandeira, que o maltratou hontem, ás'li horas, pisandò-lhe os pés c dirigindo lh(j
pesados insultos, em troca de tuna' razoávelreclamação que lhe fizera,

Cura da Gagüeira
Instituto Ortliophòiiico do Rio do Jimeiio

Dirigido peloDr. Augusto linhares, cora
pratica da clinica úo Dr. Gutsmann de
Berlim. 8. Uruguayana,
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Um trabalho sensacional da actriz rainha c rainha
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!| Problema social em 5 actos editados pela FOX-FILM-
CORPORATION

Espetáculo grandioso e que marcará época
nos aranaes da ci.ae.raatoggrap_.ia

_no..er_.a

O RALAIS E' O CINEMA DA fVÍODA_____
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NOTICIAS
As homenagens a Santos Dumont

Tivera») uni biilíiutile inicio, com o espe-
.lactrlo de liòniem no Páluio, as festas d;is
empresas lhentraes cariocas ao nosso illus-
fre patrício Santos Dumont A recita ovga-
lúsadà pela emipresn Luiz Galhardo foi opl'-
inamentc realisada. O Palace. artisticamente
ornamentado, tinha uma platén distineta'A companhia Palmyra Bastos representou a
Kleliciosn opereta "Amor de mascara", ouvi-
c!a sob intensos npplausos. Santos Dumont,
tom tuna pontualidade fora tio comimun
aos brasileiros, compareceu ;io Palaee alguns
minutos antes da hora mareada para o ini-
cio do espeotaculo, ao qual elle assistiu alé
ao fim. 0 eminente patrício eslava em um
fcamarole dc honra, em companhia de mem-
Üiros dn directoria <lo Ae. ('.. B. e de dous
des nossos convpauheiros. que oceupavam
mais dous camarotes. 0 Sr. Or. Raphael Pi-
nheiro. por doente, não foi fazer a satuia-
Ção nnnuheiada a Santos Dumont. O espe-
ctncúlo terminou sob as maiores demonstra-
i'ôes dc s"ticce.-,_o,

 Amanhã se reçjlisará no Thealro Re-
publica o espéctáculo dc gahi que a enipre-
Sa José Loureiro offei.ee a Sanlos Dumont.'Essa festa começará ás 21 horas c terá um
bello programma". Sanlos Dumont c a di-
reeloria do Acro Club Brasileiro assistirão ao
especlaculo em camarotes de honra.

—— Terça-feira realisar-se-á uo Trianon
a grande "mnthiéc" cm homenagem a San-
los Dumont. a qual terá a presença do in-
Signo brasileiro e da directoria do Ae. G. B.,
altas autoridades da Republica e pessoas
gradas.
A. primeira de hoje no Palace

A companhia Palmyra Bastos faz revive:
-íoje, no palco do Palace, _ antiga e festo-
liada ojicrela de, Messager, "A Verônica".
Palmyra Bastos e Almeida Cruz farão os pa-
lieis que ercaram — os de Verônica c Pio-
reslan. Os demais de importância, como de
Coquenard, Scrafiui, Amalia e Horlense, ci-
lão, respectivamente, entregues a José Ri-
cardo, Armando de Vasconcellosj Adriana
Er_í__r_____

Noronha c Juliclo Soares. A recita de hoje
da companhia Palmyra Baslos é de assigna-
lura.
Os espectaculos da companhia Iyrlca do Apollo

Tèm sido Icvidamenlc apreciados os espe-
claculos da companhia lyrica italiana llololi
& ISillorn. O Apollo tem logrado boas assis-
icncias sempre. 1'oje, certamente, n mesmo
acontecerá com as representações das operas''Os Palhaços" e "Cavalleria Rusticana".
Amanhã a companhia Rotoli & Billoro dará
em "matinée" a "Tosca".

As "soirécs" elcRantes do Assyrio
O Assyrio inicia hoje as "soirées" da mo-

da, com um espeetacülo de grande atira-
cção. O programma constará dc números dc
canto e dan-sa de suecesso. As entradas de
hoje no Assyrio custam apenas õ?00l).
Sociedade dp Concertos Symphcnicos

E' no dia _4 do corrente que se realisará
uo Thealro do Nalurcza um grande concerto
symphonico. Pron ove-o a Sociedade de Con-
certos Symiph uiicos. a quem o nosso inundo
artístico deve cs.es bons espectaculos. O
¦programma desse concerto, que daremos op-
portunamente, é b.. lhantissiino.
O concurso de comédias do Thealro Pequeno

Devido ao escrúpulo por que está pau-
tando os seus trabalhos, ainda hontem não
pôde o jury incumbido dc dar parecer sobre
as comédias apresentadas ao concurso do
Theatro Pequeno terminar n sua tarefa, o
que talvez se dè nn sexta-feira vindoura,
quando se realisará nova sessão. O juiy
acaba de tomar uma medida digna dè elo-
.gios, qual a de entregar os enveloppes dos
concorrentes desclassificados abertos, com
as suas peças.Estrearam lionlem, com suecesso, no
S. Pedro, os excêntricos "Sanliuzõgn".

 A companhia Maresca & Weiss faz
hoje, no Carlos («ornes, uma "reprise" da
opereta ."A menina do cinema". Amanhã,
em "matinée", essa ''troupe!' representará
a "Viuva alegre".

 Espectaculos para hoje: Apollo, "C.
palhaços" e "Cavallerin rusticana"; Recreio,"De capote e lenço"; Republica, companhia
eqüestre; S. Pedro, "Meu boi morreu"; Car-
los Gomes, "A menina do cinema"; Tria-
•non, "Vinte rlias á sombra"; Palace, "A Ve-
ronica".

HPORTB

a corrida dc

Corridas
JllHl l\V-( 'lllll

.ild(ea«S.. il'A NOITK pnrnamanha uo .loelu\v-Cluh •
Sicliin — [mnfco
l._i>*>lelu — Demônio
Prllioljío — Olitmiinl
MiU.roquof — Mnrlalv*
líipnnn — I 'arado
llnltery — lulcrview
Mujeslle - Slólllfi,
Azares : — llllss, Dlclndura, Vollalrc, Adam,

Argentino, Oriiallnliii o Imago.

Football
INTERESTADUAL

mncKenulo "versus" llnlnfor'11
Inlciisifica-Ni' o enlliusliisinn pelo "mnlch"

de niutiiiliã onlro o Botafogo o Mnckonzle, a
ronllanr-so no "grotnul" du nui (imoral Sove-
riano.

(1 "Iram" do Miickenzlr, lionlem por nA_ pu-
lilicndo, lem a eompol-o, n par de demônios Já
conhecidos o do fncontottnvol valor, como Cn-
seiniro. /eerhl e Shalders, outros iiiudu não
conhecidos do publico carioca-,

_al.ai.YdQ desse "lenm" o da próxima lula,
o "Esjadodo S. Paulo" o ta?, dojtMuudcn- peu«-
slinlsln, nem sem tuna cspernnçn ontrelnuto
de que elle venha a brilhar no "inalch" dc
ainauliã.

15' preciso observar, não obstante, contra-
pondo A chronlcn do órgão paulista, quo em"foollínll" o jogo desinenle sempre qualquer
dedurção ou palpite, muito embora se fundem
em factos anteriores.

Assim, nós somos dos que acreditam que o
Maclionzie virá fazer uma bella figura.

() "lenm" do Botafogo, o valente e sympn-
Ihlco "lenm", lem entretanto por si ns seus"trainings", a acquisição do novos jogadores,
a sua proverbial energia na luta o a conceito
dos seus innumeros sympathicos <iue não dei-
xarão de animaí-o.

Eis o "team" alvi-negro :
Cyro

Wiggnnd — Astty
.Tones — Toagiic — Hnlando

.Menezes—I.qo — Vndillho — Aloysio—Arlindo
A FE8TA I)E "SPOKTS 1)0 C. R. BOQUEIRÃO

DO PASSEIO
Villa Isabel "versus" Boaurlrão

Realisa-se amanhã, duranle o dia c a noite,
a imponente festa snorliva qne este club pro-
move para rommcmorar o seu 19" anniversa-
rio de glorias e Irinmphos.

A fesla será realisada no esplendido campo
do America F. C.

Eis o programma da festa :
1" prova — A's Kl horas — Dr. Júlio Fur-

tado. Corrida pedestre, 2110 metros. Para so-
cios do Ameirca e Boqueirão;

2* prova — A's 13 í|.. Sócios beneméritos.
Sallo em altura com vara. Para sócios do Ho-
queirão e America.

8" prova — A's 13 3|. — Henrique da C.
P. Braga. Sallo o distancia com impulso. Pa-
ra sócios do America e Boqueirão.

4" prova — A's 11 1|4 — Mme. Maria E.
Carneiro. Corrida de ovo na colher. Para se-
nhorilas do America e Boqueirão. Inscripção
livre.

a» prova — A's 14 3|4 — Com. Midosi. Cor-
rida de !f pernas. Sócios do America e Bo-
queirão. Inscripção livre.

(P prova — A's lá horas — Liga Metropoli-
lana de Sports Athlelicos. Corrida pedestre,
500 metros. Sócios do America e Boqueirão;

7" prova — A's 15 ül — America Football-
Club. Corrida de agulha. Para senhor!ta do
America com rapaz do Boqueirão c viec-ver-
sa. Inscripção livre.

8a prova — A's 15 12 — Alberto Silvnrcs.
Corrida de obstáculos' para meninas até 10
annos. Meninas do America c Boqueirão. In-
scripção livre.

9" prova — A's 15 3|4 — Cândido J. Arau-
jo. Corrida com obstáculos para meninos até
10 annos. Meninos do America e Boqueirão.
Inscripção livre.

10- prova — A's 15 3(4 — Club dc Regatas
Boqueirão do Passeio. "Maleli dc football",
primeiros "teams" Villa Isabel x Boqueirão. ,

IP prova — A's 18 horas — Angelino José
Cardoso. Pega do porco pelo rabo com uma
libra ao pescoço. Inscripção livre.

No rinlc do -America Fí- C1u'o *
No rink do America F. Club. Sessão no-

clu rua :
12" prova — A's 22 horas — Federação B.

das Sociedades do Remo. "Match" dc baskct-
bali. "Team" do America x Boqueirão.

13" prova — A's 23 horas — Urbino A. Pi-
res. Corrida em patins com obstáculos. Senho-
ritas do America e Boqueirão.

Como prêmio serão distribuídos aos djvcr-
sos vencedores medalhas de prata c bronze,
objectos de arte, mimob, etc.

Lisboa-Rio "versus" Itiver
Realisa-se amanhã um rigoroso "trnining"

entre os primeiros, segundos e terceiros"teams" destes dous queridos elubs, dando-
se o inicio do jogo dos terceiros "teams" ás
13 horas ,no "ground" do segundo, sito á
Quinta da Boa Vista, por detrás do Museu. O
cnplain do Lisboa-Rio escalou os seguintes'"teams" :

Primeiro :
Laureano

Octavio — Scheltine
Theodoro ¦— Lulú' — Simões

Octacilio — Dino— M. Lima — Polaco—Japyr
Reservas ; Arisloles, Maldô e J. Leite.
Segundo :

A ry
Nico — Júlio

Rogério — Abilio — \V. Pinto
Arlindo — Pimentão — Bernardino — Nhô-

nhô — Coelho
Reservas : Heitor, Raul e Pring.
Terceiro :

Boa vi sta
José — Lusitano

Narciso — F. Linhares — Almeida
Malagule — Andrade — Reis — Antônio —

Gastão
Reservas : Martins, C. Lima e Pontes.

Noticiário
"GUIA SPOUTIVO"

Recebemos da Companhia Industrial Impor-
tadora Atlas um bem confeccionado guia spor-
livo, com um estudo especial sobre o "foot-
bali". Agradecidos.

JOSÉ' JUSTO
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LUSÍADAS

Um cigarro mistura, fino,
delicado e aro-

matico

Marco Veodo
3oo réis

"A Moite-Mundana
\ssivi:nsAtiios

Fazem annos hoje;
Os Srs. Dr. Octavio Martins Rodrigues, juiz

substituto federal no Estado do Rio; 2" te-
nente Leopoldo Campos! Antônio da Costa
Ilonoralo, funecionario da Imprensa Naclo-
nal; Álvaro Ferreira Mayrink, funecionario
da Central do Brasil; Dr. I-Movam Carneiro
da Cunha,. Themtido Lessn, poela pnlrlcio; o
iiilioceule Marco Aurélio, filho do nosso com-
pnnhelro de trabalho Álvaro Marins (St.10,
e de Mme. America Marins; Mlle. Kurydice
Maria Gomes, filha da Bxmn. viuva D. Marco-
lina Maria da Penha; Mlle. Guiomar Ilernii-
nia, filha de D. Rosa Angélica da Conceição;
Mlle. Maria de l.onrdcs Cordeiro Aiilrau, fi-
lha do nosso antigo collcga de imprensa Hcn-
rique Aulran; Mlle. Dulce Cardoso Cereja, fi-
lha do Sr. Augusto C. Cereja, da firma Rada-
mês Torterolll; a menina Rulh, filha do Sr.
Kdmundn Dias, funecionario do Ministério da
Agricultura.

—Passa hoje o annlversario natallclo dc
Mlle. Maria José Guimarães, filho do Sr. ICr-
nesto Guimarães, do commercio desta ]>raça.

—Fazem annos amanhã:
Mlle. Neiiczlla Gnlvno Bueno, filha do Dr.

Galvão Bueno, clinico nesta capital; Mlle. Ma-
ria Cândida de Souza Bandeira, filha do Dr.
Manoel Carneiro de Souza Bandeira; Dr. Mel-
lo Barreto Pilho, advogado no nosso foro;
capitão Américo Maurity Bordini, Dr. Francis-
co Pinto de Fonseca Telles, intendente muni-
cipal.

—Completou lionlem mais um annlversario
natallclo Mlle. Maria da Penha Freitas Alves,
filha do Dr. Ângelo Alves.

—Passou liontom o annlversario natallclo
da Kxma. Sra. D. I .oriza Loureiro de Almei-
da, esposa do capitalista c Industrial Joa-
quim Pinto Pereira de Carvalho.
CASAMENTOS

Marcos Faria, José Almeida Mello, Antônio
Vianna, Clcincnlino Moreira e Oscar Silva.
VERANISTAS

O Sr. conselheiro Ruy Barbosa, acompa-
nbado du sua Kxma. família, já desceu de
Petropolis, onde passou o verão.

0 eminente brasileiro encimlra-se completa-
mente restabelecido e lem sido muito visitado
em sua residência á rua S. Clemente.
CONCERTOS

Realisou-sc hoje o enlace matrimonial do
joven medico Dr. Waldemar Peeliolt, com a
distineta senhorita Bettysath Gay. Foram
padrinhos, no civil, por parte da noiva, o ge-
neral Mello e« D. Carolina c Alcântara; por
parte do noivo, Dr. J. R. Monteiro da Silva
e senhora e capitão J. Gay c senhora. Para-
nympharam o acto religioso o capitão ,T. Gay
e Mme.. Dr. Gustavo Peckoll, pela noiva, c Dr.
J. R. Monteiro da Silva e senhora, pcio noivo.

A cerimonia civil teve logar á rua Delphi-
na, residência da noiva, c a religiosa na egre-
ja da Candelária, ás 15 horas.
BAPTISADOS

Foi hontem levada á pia baptismal a meni-
na Helena, filha do Sr. João Loureiro da Cruz
e D. Maria da Gloria Pirajá Loureiro. Foram
padrinhos o Sr. Joaquim Pinto Pereira de Al-
meida, capitalista c industrial residente cm
S. Paulo, e sua esposa, D. Floriza Loureiro
de Almeida.
Viajantes

Vão começar cedo, esle anno, os concertos
de musica de caincrn, tão do Rosto artístico
da nossa alia sociedade, o que bastante e bem
a recommenda, 0 primeiro desses concertos
effccluar-se-á no dia 7 do junho próximo, ás
20 l _ horas, no salão do "Jornal do Commo.
cio", e pela realisaçáo delle ha crescente nn
ciednde, que avulta cada vez mais, com a di
Vlllgação de alguns dos números do respeeli-
vn programam.

As suas organisadoras, as senhorilas Isa-
boi e Marielta Worncy Campello, professoras
do Instituto Nacional de Musica, são (luas
cantoras de real merecimento, c as paginas
n interpretarem então, por certo, o serão
com carinho, estudo e consciência.
MISSAS

A Archi-confraria do Immaculado Coração
de Maria, no Meyer, faz celebrar em sua egre
ja, terça-feira, uma missa por alma da archi
confrade Valeria Maria Ribeiro.

Seguiu hontem para Porto Alegre, via São
Paulo, o Dr. Luiz Sabino dc Mello, que ali vae
assumir o logar de delegado fiscal do The-
souro Nacional uo Rio Grande do Sul, nomea-
do!.cm silistituição ao sub-director Dr. Luiz
Vossio Brigido, que ora se acha nesta capi-
tal á disposição do Sr. ministro da Fazenda.—Chegou hontem de Curilyba o Sr. Júlio
Coelho, inspector fiscal dos impostos de con-
sumo nos Estados do Paraná e Santa Calha-
ri na.

—Hospcdaram-se na Pensão Nogueira os
seguintes Srs.:

José Custodio de Souza, coronel Átbanazió
A. Mello e familia, Ilodolplio Pugiotto, Rodol-
pho S. dc Barros, João Moreira da Silva c se-
nbora, João Emilio da Cruz, P. Nascimento,
Orlando Purgentelc, Irineu Tavares, tenente

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

2 ás 6 e das 8 ás 10.

AVENIDA RIO BRANCO, 118
(JUNTO AO PATIIB.

Consul.orio Medico
(Só se responde a cartas assignadas com

iniciaes.)
V. R. C. — As suas informações são in-

«uffieientcs.
R. F. <lc O. P. — A sua situação é deve-

ras lamentável, porém, deve convir que o
commeülmcnto de uma falta não justifica

um crime, esse é o vosso caso.
11. R. C. — Tome, ás refeições, uma pi-

lula de fandorina.
A. .1. P. (Leopoldo) — Explique-se me-

lbor.
A. C. (Juiz de Fora) — O exame do san-

gue nada revela com relação a essa moles-
tia.

C. L. A. — E' possivel a confusão, porém
facilmente afastará a duvida mandando cx-
aminar o escarro. A syphilis pôde produzir
esses symptomas.

L. O. L. — O exame é gratuito.
L. N. G. — Apc-ir de Ioda a minha boa

vontade, não é possivel formar um juizo so-
bre o seu estado.

P. G. ,T. — E' bastante 0,25, para litro
cPagua. Uso interno : Urolropino, benzoato¦de sódio ãã 0,30. Para uma cápsula, manda
20. Tome quatro por dia.

Dr. DARIO PINTO (Interino)

Matricula na Escola Normal
Quem não conseguiu entrar este. anno

naquella Kscola deve matricular-se quán-
to antes no Io anno do Curso Normal
do Instituto Polygiotico, o mais antigo
e um dps mais acreditados pelo grande
numero de aluirmos seus matriculados
nos diversos annos da Escola Normal.
Avenida Rio Branco, 106 - 108.

Do Dr. Eduardo França.—rara a cura das moléstia? da poíTc, lendas, suor dos pé? e dos so.vacos. — Evita as ni",isda velhice e faz dcrapparoçor as manchas da pelle. Misturando um vidro de Lujjolinu com quatro de água purafaz-se a injeccão mais ellicaz contra qualquer corrimonto. Usadn a Lugolina ria proporção de uma colher desopa para dois litros de água é o melhor preservativo para a loitottc intimadas senhoras, Desiiifectante ener-
gico. Ycndé-se em todas as drogarias o pharmacias do Brasil, Europa, Argentina, Uruguay e Chile, üeposi-

tarios: Araújo Freitas & Cia. — llua dos Ourives n. 88 Itio de Janeiro. Preço: 3$00Ò.
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GRANDE E EMOCIONANTE R0M4NCE-CINEMA AMERICANO
¦3K_-

(Cada episódio, que pôde sen lido desiacadamenfe,
con.5l.i-e um film, a ser exrjibido

nos cinemas Pafhé e Ideal)
¦$$.

===== -12° EPISÓDIO ¦

OS FvlYSTERIOS DO BAIRRO CHINEZ
XL

O ALUADO AMARELLO
O "Mão do Diaho", como vimos, pelo con-

curso que, por varias vezes, lhe prestara o
Índio (jue se havia encarregado de expedir
lão rapidamente Aliciei para o outro mundo,
recrutava os seus collabõradores, não soraeu-
te em todas as classes, mas em todas as nacio-
"ahdades.

lira natural cpie ' fosse procurar alliados
nessa população mysleriosa que, sem cuido,
Mm ostentações, soube se preparar na vida
americana, c na maior cidade dos listados-' "idos, tão considerável situação.

A tradicional astucia do chinez, a sua im-
l'enctrahilidadc silenciosa, a sua obediência

1'nssiva para com os que reconhece por che-te, a fecundidade prodigiosa do seu gênioventivo e lambem o seu ódio secreto porles (jue continua a denominar os "Dia-
!,,|s Brancos", faziam de Long-Sin, c do im-

isri séquito sujeito ao seu poder, allia-tios inapreciaveis para a detestável confedera-
.'.ir. estendia sobre Nova _ork a$ suas

fcnrn mortiferasv

Quando meia hora depois, o seu chefe en-
trou furiivãmente na morada de Long-Siu
encontrou-o prompto a receber as suas con-
fidencias c inslrucções...

A conversa entre os dous homens foi dc
longa duração.,. Por varias vezes, o chinez
pareceu formular ao seu interlocutor algu-
mas observações, ás quaes este sem duvida
respondera sãtlsfáctoriamente, porque me-
neou a cabeça, num gesto de acquiesceneia.

— Está liem combinado 1 concluiu o bo-
mem do lenço vermelho... Estamos de pie-
no accordo sobre todos os ponlos...Sim, mestre! respondeu o celeste, Po-
des descançar inteiramente uo teu servidor
e alliado,..

lille trabalhará condigo o melhor que lhe
fôr possível, bem assim todos os que dello
dependem, cm prol do plano que concobeste...

Cnmprelicndcslc bem todos os detalhes?
Ponto por ponto... E faço maior que-

slão ainda do completo êxito da tentativa
porquanto isso dará nos secretários da reli-
gião, de que sou o sacerdote, uma satisfação
que aguardam ha muito tempo...

_= Muito bem... Vo_ deixar-te... Eucoa-

trnr-nos-emos daqui a pouco, no logar que
sabes...

— A's tuas ordens!... disse Long-Sin, in-
clinando-sc c reconduzindo o seu visitante
até a porta da casa.

Uni automóvel esperava, no qual o chefe da"Mão do Diabo" entrou rapidamente.
Long-Sin, depois de ter visto o carro des-

apparccer na esquina da rua, voltou para o
salão c entregou-se a profunda meditação...

No sou rosto amarello e enrugado dese-
nliou-.se um sorriso de satisfação... Em se-
guida pegou um maitcllo dc bronze colloea-
do ao seu lado c bateu duas pancadas sobre
um gongo.

Ergueu-se um rcsposlciro, c o seu secreta-
rio appareccu... Long-Sin trocor com este,
na língua natal, algumas palavras, provável-
mente relativas á conversa que tivera com
o visitante que acabava de sair...

Depois do que, tendo introduzido os dous
ratos favoritos numa pequena gaiola dou-
rada, que fechou cuidadosamente, dirigiu-se
para a porta, seguido pelo seu companheiro.

Ambos saíram de casa, c dobraram para a
direita, cmbrehando-sc cada vez mais pelos
meandros da cidade chineza.,,

Nas ruas que atravessavam, a multidão fa-
zia-sc densa. De entre os compatriotas que
cruzavam, a maioria,' ao avistar Long-Sin,
détinlia-se á sua passagem, e curvava-se rc-
speitosnmenle. Elle correspondia por um leve
signal dc cabeça, e com ar digno, continua-
va a caminhar...

Abandonara a rua larga que seguia, e met-
tera-se por uma pequena rua tortuosa, onde
se faziam mais raros os trascuntes... Não
tardou a chegar a um becco estreito e escuro,
ignorado de todos os que não exploraram oi.
recantos os mais secretos do bairro chinez,
quasi desconhecido da própria policia...

Tendo dado uns vinte passos, parou cm
frente a uma casa miserável, habitada nppa-
rentenicnte por pobres operários de sua
raça. Sempre acompanhado pelo (Secretario,
entrou na sala em que trabalhavam cm ar-
tefactos de bambu'; mas sem parecer pre-
stnr-lhes attenção foi directnnicnlc para o ex-
tremo da sala, e abriu uma porta que dava
para onn pequeno patco interior.

Por uma entrada habilmente dissimulada
sob um telheiro atravancado de objectos he-
teroclitos, clle penetrou numa espécie de tem-
pio decorado em estylo chinez extravagante.

e complicado, e cujas paredes forradas de
seda eslavam ornadas cie retratos de algu-
mas divindades guerreiras, pintadas de cores
grosseiras.

Um amplo docel oecupava o centro da vas-
ta sala, sob o qual se via num tbrono a cs-
tatua de um pavoroso personagem, cujo cor-
po c o rosto pareciam envolvidos por um
folheado metallico... Dir-se-ia a múmia de
qualquer chinez de uma outra geração, co-
berto por uma folha de ouro.

O monstro estava quasi nu'... Apenas, uma
longa túnica, feita com o mais rico phiuió de
ouro, partia dc seus hòmbros e caia cm do-
bras sobre a parle inferior do corpo.

Ao lado do throno estava um enorme gon-
go, dcante do qual se perfilava um chinez
tendo ua mão um marleilo de bronze...

Uns cincoenta celestes de tifd.ts as edades,
religiosamente recolhidos, dirigiam as suas
preces a essa singular divindade, c celebra-
vam, segundo os ritos, o culto do Deus que
adoravam. Este era simplesmente o demônio
do mal, Ksing-Cliau, a personificação chi-
neza de Satan, que conta no Celeste Impe-
rio uma multidão incalculável de adoradores
exaltados e cegos, para os quaes os excessos
o.s mais sanguinários são apenas uma honic-
nngem rendida ao supremo poder do seu
idolo..,

Long-Sin entrou vagarosamente no vasto
recinto... Dous criados correram ao seu en-
contro, e, com demonstrações do mais obse-
quioso respeito, paramentaram-n'o com uma
comprida túnica, de bordados pesados e sum-
ptuosos...

Majestosamente então enicnminhou-se para
o altar, ajoelhou-se e depositou aos pés da
estatua, a sua offeremla, constituída por páos
de cora, diversos pratos de doces chinezes,
arroz, um pote de azeite e algumas aves co-
sidas.

Em seguida, depois dc nma síríc ffe genu-
fluxões, prosternou-se novamente e penna-
neceu por longo tempo deilado a fio com-
prido, com as mãos para a frente, a face cn-
costada ao solo....

Duranle esle tempo, um velho chinez tra-
zendo nos braços um cyllndro de orações,
entrava c, depois de se ter curvado também
rcsp.itosnnienlc dé.inlc do Deus que venerava,
co!locou a esquisita machina de que era por-tador sobre ema espécie de tamborete, 9 «o-

meçou a viral-a lentamente, resmungando pa-lavras niysticas.
Cada volta da roda, toda sarapintada de ca-

raçtères chinezes, com tintas de cores muito
vivas, era dada na intenção de proporcionar-
lhe os mesmos méritos que teria obtido si
tivesse lido, ou pronunciado as orações cs-
criptas na madeira...

Alguns minutos depois, Long-Sin, saindo do
êxtase em que se absorvera, bateu tres ve-
zes com a cabeça, com signaes da mais pro-
funda veneração, no.; pés da divindade de me-
tal, ante a qual estava proslrado; em seguida,
bruscamente, ergueu-se.

A expressão illuminada do seu""o]hnr, a tur-
bação inspirada da physionomia indicavam
que elle acabava de receber uma coinmuni-
cação dos lábios do horrendo idoio,
Fez signal ao assistente que, com um mar-
tello de bronze, bateu varias pancadas re-
tumbantes sobre o gongo.

Um silencio impressionador pairou sobre a
multidão dos fieis, cmquanto que Long-Sin
com voz solemnc annunciava:

— Ksing-Chau o terrível, o Senhor que ser-
vimos, pede uma nova esposa. Elle a quer
loira, de rosto formoso c estranha á nossa
raça.

A cssns palavras, um frêmito percorreu os
supplicautes, que, como um só homem, se
prostenjaram de novo sob o gesto largo do
sacerdote...

XLI
O ESPIRITO DO MORTO

O automóvel em que subira precipitada
monte o chefe da "Mão do Diabo", depois
dc sua visita a Long-Sin, não tivera que fa-
zer um longo percurso para chegar a seu
destino. »

Foi numa rua do bairro chinez que se cie-
teve, junto dc uma dessas casas vulgares de
tijolo, no aspecto exterior ...is quaes se pro-curaria cm vão o pilloresco e o imprevisto...

Sobre a poirla do commodo do primeiro• ndar, num cartaz, liam-se essas palavras:"MADAME SAV_TSKY"
"MÉDIUM"

O homem do lenço vermelho abi bateu tres
pancadas espassadus.

A porta cnlreahriu-se e clle penetrou num
quarto bastante espaçoso, onde, sob a dire-
cção de umn mulher morena bastante nu-
trida, de traços accentuados, de olhos velha-
cc«, dous _.;ne_s da associação trabalhavam

Menor desappareailo
Desde u dia 19 dn correnlo mia ilegnpimro-

reu dn rasa de bouh nno», á rua Mornos e Vai-
le 11, .'i'.!, o menor lllblauii Aurélio <\.>. San-
los,

Itilii.iiiii, depois do rouressiir do collegio,
praticou uma lrnvon8iirn initilquor, c, ameaça-
do de castigo por mui mõr, fugiu para 111*10
apanhar V DUO llcil llté llOJO siglIUCS lie Vlllft.

lllhlano, quo lOIll de MOVO para dez nu lio»
de Cilntle, vesliu na oconüiílo um (loliniiit ris-
(iido de prelo o branco, calça ilu lirlin pardo
e eslava descalço.

Sua familia, apczar de Iodos os esforços
empregados junto da policia, iiuiica mais teve
noticiai, suiiH,

Qualquer Informação a respeito (piem 11 II-
ver pode fazer o favor de 11 Irnzrr 11 A NOI-
TIO nu de a dar aos pães de llihiaiio.

-«m-—-»-

Appartement
Pour mi eouple distingue 011 louo u-, mo Sil-

velrn Martins, nn nppnrtemont três bloii meu-
Iil.• avec penslon de prcmlor ordro,

Rumo à Colônia
Qunll'0 horas. Os primeiros qtiiloudrir

chegavam ao merendo novo. '
De quando em ve/, ao eái-s Phnroux che

va lambem umn "Viuva Alegre" o despej
gente.

l*lil halelão atracado ao eóes c ligado
um cabo ao reboendor "Cláudio", nos pou
ld se enchendo c em breve parecia unia Iím
repleta de sardinhas. Eram delinqüentes,
lhados pela policia que seguiam me mo p;
n Colônia Comvlonal, onde foram fazer 11"estação".

ivn

por
COÜ
lla
pi-
ira
ma

VfiAS URINA" IAS
Syphilis. Moléstias tias senhoras
Ksli.itiunculos urclliract, [som nnaracíles), gnniir-
rliífu chronicas, cyslil.es, liydnienles, uniiotcncia,

c esiicniiiitorrliúii
('.mu especial c rnpidii poln

DR. CAIET#.í.O JJ.líJh
das '.I á- I' o da- '.: á.- 1

|í.ARGO DA CARIOCA - ro s,,„,
mmWmWMÊÊBmmXSmWUi —Pi o

110
_y_Kr_OTB__i

Ovif ll£l_£r-0 _
Não b.Sscjases

— Não me belisque.
José Martins Bayão Filho, empregado da

casa Hordalo. não teve tempo <le (-bispar ou-
tro boslieflo, porque o guarda-chuva blindado
de "Mme." Iva Medeiros foi pesadamente
liuter nn cabeça do "leão", qne leve ojsnngue
a espirrnr. Foi na rua da Constituição.

O guarda civil 11. 400, que viajava num
bond, olhou e sorriu dn escândalo, seguindo o
seu caminho. O rondante da rua do Núncio ó
que prendeu "Mine.", que c de cor preta, em
flagrante, quando fugia.

. ma» 1 —

Or. Meira de V„_eQ!.í5-íi!o3 0,^I^';A,lil
fio-, do Medicina. Consl : S. .In- '1-1 Das 2 á- I horas

Explorando a mnocenda
Aquella menina, pobresinha, já era conheci-

da pelas ruas da cidade. E' Dyroin, que, for-
cada pela madrinha, sujeitava-se a vexames
que sua innoccncin rçpellia. Afinal a policia,
a (piem foi a denuncia, a malvada
Paüliiia de Castro, a madrinha, que mora á
rua dos Arcos 11. 00, foi pre a pelo comuns-
sario Dr. Amaral, do 18" districto. A meni-
ia tinha-lhe sido entregue por sua mãe, mu-
] •• nobre, que está empregada á avenida Rio
Branco';

:S_CÇA0;l|§DnprílAb

__s Loterias l_'--_i_)ii-_es
E OS SEUS APANIGUADOS

A minha casa de venda exclusiva de bilhetes
da Companhia de Loterias Nacionaes do lira-
sil, estabelecida em uniu das portas do Cinema
Odcon, á avenida Rio Branco 11. 137, eslá ago-
ra, diariamente, sitiada por uma turma de ma-
gros, pernósticos e exóticos fiscaes cpie, che-
(iecenclo a um plano urdido com requintes sur-
preheiulenles de má fé, procura provocar cs-
cândidos contínuos e diversos, por saber (pie
eu, victima dos seus irritantes abusos, trabalho
110 senlido de cercear, caso não consiga extin-
fítiir os impulsos alcivosos desse "aleijão", a
famigerada Fiscalisação de Loterias, que se tem
imposto pelo abuso, terror e injustificável pro-
tecçáo que alardea possuir e realmente desfruta.

Obedecendo o plano, foi preso hontem, um
rapaz que, vendia bilhetes do lado de fora da
minha casa c da qual não é empregado. Condu-
zido á delegacia do 1" districto, impedi que
fosse lomada qualquer medida antes da chegada
do meu advogado, Dr. Aloysio Neiva, que,, cha-
mado, compareceu iinmediatameiite, logo con-
vindo no procedimento da busca, desde, que fi-
cou comprovado não ser o detido empregado em
minha casa. Em seu poder foram encontradas
algumas dezenas de bilhetes da Bahia, o que
registo por manter sérias suspeitas sobre o pro-
ccdimehló dos fiscaes e até mesmo do tal veri-
(ledor avulso...

Lavrado o auto de nppreliensão, auto-fecun-
daçãoj ficou constatado estar o vendedor .ia rua
e ler sido preso cm minha casa, que procurou
ahi se refugiar, havendo mais a intenção de se
dizer que era meu empregado, .ao qüt se op-
poz, bem como a outras insinuações, provando
o contrario, o meu incansável advogado.

Aguardo o novo escândalo.
Os prejuízos que me vem dando, uão me de-

moverão de proseguir no benéfico e moralisa-
dor trabalho de demolição desse "poder júri-
dico lolerico", crendo pela petulância da eompa-
nhia e tibieza das nossas autoridades.

J. J. PEREIRA.
¦_.»-ftl^Y-_l„/:___»-,33^

cm occullar ns paredes sob pannos prelos
que vinham até ao tapete.

E então? disse o chefe, ainda falia mui-
to para a terminação desses preparativos?.,.-Mais um quarto de hora, respondeu um
dos operários, e Indo cstnrá prompto confor-
me as suas ordensI...

Ao mesmo tempo, obedecendo ás insiro-
cções dn mulher nutrida, pendurou á parede
um retraio de Allan Kardec, o' grande após-
tolo do espiritismo...

Algumas cadeiras gunrncciam a sala, que
tinha como única mobília uma pequena mesa
de madeira, sobre a qual eslava um bando-
üm.

Ao fundo haviam (preparado um retiro
r.undró cm forma de alcova, também inlei-
rnmente coberta por corlinas soltas de vel-
ludò prelo... Dons largos reposteiros da
mesma fazenda podiam em caso de necessi-
dade occullar a abertura, cujo centro era oc-
cupado por grande fogão, 110 qual trcs ou
quatro páos se queimavam numa grade, proje-
ciando sobre os pannos um clarão averme-
lhado.

O chefe da "Mão do Diabo" caminhava do
um a nutro extremo, vendo que os prepara-
tivos tomavam pouco a pouco a forma do-
sejada, c dando de quando cm vez algumas
ord"ns aos seus subordinados.

Elie deu uma ultima vista d'olhos ao que
o cercava no quarto, e o arranjo que ordenara
pareceu salisfazel-o.

Eneamiuhou-se então para o fogão. Ahi
comprimiu uma mola disfarçada numa mol-
dura, e uma transformação súbita operou-
se... Por um mecanismo invisível, ns achas
que ardiam na grelha recuaram para o fun-
do de unia cavidade que subitamente se abri-
ra, c uma tela melallica desceu dcante dei-
If.s, encerrando-as numa espécie de gaiola...

Ao mesmo tempo, como por magia, uma
outra abertura- appnreceu do lado. O ho-
mem do lenço vermelho por ella desappare-
ceu.

Entrara num estreito corredor, aberto en-
Ire duas paredes.

Depois de andar uns vinte passos, parou..,
Havia ahi uma porta que empurrou...

(.Continua)

Esle folhelim é o 3o do 1?,0 episódio, que
será exhibido quinta-feira, 25 do corrente,
nos cinemas Palké t Ideal.

:.-;.-&_____;*
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BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SEDE i:m i.isijoa FUNDADO EM iHG.i

CüiQii^-nl 12.000 oonto* fortes
Snqucs .1 vist.t t«• a pni'/,o nobre '

todos «is pai/cs,'
Depósitos!, or-'<pSi

dom o a prazo ás ^AJl
laxas iiiiiis vniita UÍ
iosus do meren- "j^
do.

Kmpivsiimov
cnucioniulos.

^l»\il<" __-é^ ¦v*Sí*l*í

Descontos, co-
broncos o todas
rtHonornçSoa ban-
carias.

Filial no Rio
de Janeiro, RUA
DA QUITANDA-ALFÂNDEGA

Aaoncla na Cidade Nova- PRAÇA ti |)|-: JUNHO
ntf-ttttj .\%.Xtr4_-RtMOMIJI_HM-MaH_MHW«HH«WMÍ-ManH-MHan

Curso Normal de Preparatórios
A^ nutn-í doto curso, vantajosamente conhecido pela PONTUAI.IDADR, AS8I-oi li.ahi. o cumiieleiicla du .-ms profcuorcfl fuiiccioimin coiu a uiuxlinn ro-

Jl|!|!lllllll|l>, .  •

Corpo iloccnloi ,DIU GASTAo lilCIl, DB, MRSCIIIK, DR. MRNDBfi DBAGUIAR, nriiumoros do Bxtcrnnló D Pairo.II; Hlts SEDASTIÃO FONTKS a
AUTUA.', DOURADO, profoMòros da Escola Militar; lili. IIBNRIQÜB DB All.vliJO,
pMiuairo clinslllcado no concirno do II. Umvamal ain ti. Paulo; DR. PEREI HA1'IMTO, profamor do Collegio Militar; DR, AUGUSTO A.NKSI, autor do valioioiinilmlliiis dldiiclicus: lil|. KHIt.NANUO SILVEIRA, conliocldo nrolciisor o outros.Aulas praticas do MATIIEMATIC. a CIU.MICA. Dons proossuros para o estudo ilouniu nie-iiia liniíii.i, um da parle tlicorícu o outro pratico. A< notas dc aulas suo
|iulvgiapluida«. Mcnsnlulniliu motllcns Cursos DIURNO a NOCTUIINO.

Aulas du repetirão pnru us aluuuius que so inntrtculuiem em utrazo.
—¦' A sé.le dn curso fui anulada da rua dos Ourives 20 para URUGUAYANA .10,l' andar —JUI.UBNA DB MATTOS, diroclur.

B5e___a_g_gB_smnKB__^
"O sangue viciado é a causa latente de

todas as moléstias" (BOURDIEU)
Dcpurae o vosso sangue usando a

PAYUPIIIA SILVA ARAÚJO
Licor exclusivamente vegetal

INSTITUTO POLYOLOTICO
r.i.tii iiiih.ÍMn,iB.i" nu -iieiiiiiii-i cursos

ÜAlte initltutoi
Curso Normal
GurSO ('.viiiiiusi.il
Curso An nexo
Curso Primário
Curso Commercial
Curso de T;.chy#nij)hi..
Curso de Litijiwis
Curso de Violino
Curso de Piano
Curso de Daciylogiapliia
Curso do Prendas feinini-

nas.
0 corpo ilouunlo .- anolliido a uiiprulio

ii mareia absoluta coiiflnnçu.
A disciplina tio •:<lu;.)liiriiiieiitii u ir-

ramuliuinuvoí.
No kciiuio ¦'• o único c-ilnlicleuiinuiilo

da Capita
AVEMII.V 1110 IIIIA.NCO, 10(1 o IflH

DORDENT T
nentiiiiiinenle dor de «lentes.
Vemle-se om todnsns phnrniq-cins ; não £ veneno u não «|uoi-
ma a liocn.

Preço iSooo
Caixa do Correio 1.907

Café Santa Rita

..iiit-auntc.wstwnft&vtr

mmm PAIA A ESCOLâ FORMAL
Directores: FRANCISCO F. MENDES VIANNA (Inspector escolar)

c 1). HACJllSL DE MOLHA
Professores: F. Vianna, Uasilio Mamillião», DD. Rachel Mouro, Lufra Anam-Imja V. Feireira, Adeiia .Mariano, Anlonietn üarrelo, Alice Ferreira, Maria da Glo-n.i do Mourn lliniz o Arinda Subrnl. Mia. das -l ás 5,
Cursos íle preparatórios — Dircelores : F. Vianna 3 Dr. Oniar .Simões Magro-

3Q, RUA GONÇALVES DIAS, 30

W^mWs&nsx

iwlSta- con stipado?? 'm-.
r.^ferv ÍTÕSSC AAUITp 
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RESFRICU-SE 
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Vftílllíff.'
iIRJS ®lf Hf*aJíi-ll

^EfífÜÇ,-SEMr_M,. TODAS . AS -P.HAR11ACi.AlJ

ftfHJSÍTOjS PRINCIPAES.DROGARIA l&MfcCOjf- -AtíDKAOâ^^'ra^UOeíÒRAtORIO-HOMCEOPATiCP 
.ÀlBÇRTO L-OP£_ i C^*
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O MELHOR DO l5KASIb
Enconlrn-se em Ioda a parte
K' este quo toilu n inundo tuma depois

das rcleiçôos do cerimonias
rurrações especiaes paia buloqúins da

primeira ordem
Rua Acro 81 — Teiepliono Norto 1.404
Mal, Fluiiani 22- Teiepliono Norto 1.218

I Engenhos de Canna I
ff,'J x—^ i>ih I "
11 p^piS, 1 í

If 0^^^^ 1
._á_lÍIÍ& 6

I i 
' Em íèm rival |

11 mm p H_i__ n r j|««»! I _
I I 
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I0TEL AVENIDA I
O maior c mais Importante du
lirasil. Occuunndo 11 melhor si-

tuaeüo da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores elect ricos
Freqüência annuul de 2tl.U()0 clien-
js. Diária completa, a partir de

IOS00O.
End. Teleg. — AVENIDA

mo l)K JANEIHO

Comer bem só
na Transmontana, salão
de primeira ordem ; não
tem segundo para esta es-
tação. Venham expsrimen-
tar o bom paladar das boas
petisqueiras ã portugueza.

Rua da Alfande.si n;8
Telephone 3.65Q

R_!.rigues Saiiíies & C.

Pintura de cabelos
MME. OLIVEIRA tinge cabollos par-ticulariiieule, só asenlioras, íoiii llenné.

Actuulinento pranto a maior perfeiçãono seu trabalho. Duração: pialro mezes.
Completamente inoffensivo. Preparados
receliiilos ila Europa pelos últimos va-
pores.

Avenida Gomes Freire n. 108, sobrado.
Telephone 11. 5.806—Central.

MARCA SÚÇ^ REGISTRADA

GARAGE AVENIDA
Reputada a [• d'esta capital

Autoi de luxo para casanionlos e passeios-
—- escriptorio : =rr

Av, Rio Branco, 161-Tcl. 474centr.il
CAIUGE E OFFICINAS:

R113 Relação,-16 c 18-Tel. 2464 central
BIO DE JANEIRO

¦Hn_ss_!iT_-^wea!Stt«-»i^ij^A-wj-^^

BENZOIN i
Para o enibellezamcnto do rosto e

das mãos; refresca
a pelie irritada pela navalha

Vidro 4Sooo. Pelo Correio
SSooo

|Perfumana Orlando Rangel
>»aKafl---s-B---cg_Bai__güB_MB B_a_BB___aa-_wa_M-B

ioias a preços baratissimos:
rua Gonçalves Dias 37

oalheria Valentim
Telephone n. 991

Novos e usados, naciohaes
c estrangeiros, dos melhores
fabricantes e de diversos ta-
manhos. Grande stock a pre-
ços de oceasião: na rua Ca-
merino n. 104.

título perdido
Perdeu-se hontem pela ma-

nhã nas im mediações cia aveni-
da Passos e rua sete de Setembro,
um titulo de posse de um car-
neiro do cemitério de São Fran-
cisco Xavier. Pede-se a quem o
encontrou entregal-o árua Sete

e Setembro n. 202, que será
gratificado

tadí Munchen
SUCCURSAL DO CAMPESTREHoje:
Leitão assado, ravioli e ta-

gliarini á italiana.
Cangica á bahiana.

Amanhã:
Sarrabulho á portugueza.
Peru á brasileira.
Restaurant ao ar livre no ter-

raçOj único no gênero. Gabi-
netes especiaes para famílias.

Únicos depositários dos afa-
mados vinhos Anadia, branco
e tinto, em-botiias.
I Praça Tiradentes 1

Teiepliono ü(i5 Central

Vende-se
Uma motocycleta marca In-

dian, com pouco uso. Para ver
e tratar

Largo da Carioca 3

M_OENDA_S_~~ 
CANNÃ

CASA NATHAN
S. Paulo — Paris —

Santos —Juiz de Fora
(Minas)

Çompra-se
qualquer quantidade de jóias velhas

com 011 sem pedras, de qualquer valor c
cautelas do «Monto de Soccorro»; paga-se
heni, na rua Gonçalves l>kis n. 37.

Joalheria Valentim
Telephone 001 Central

— Grando reclamo — a
1*600 e 2S0CO — Yen-
dem-se na conhecida

FABRICA CARIOCA. Hua
da Carioca n. ?.'2, junto ao Mercado de
Flores.

Exposição todos os dias, até ús 10 ho-
ras da noito.

FAZENDASDE UNHOS
iíI-OUIS STÍ^flSS-g
93 - Rua Sete de Setembro - 93

(Edifício tl'"0 -Paiz^Sala 3
Avisa seus amáveis íreguezes, amigos

. e Iamilias que tem recebido um lindo¦ sortimento de fazendas de linho para
lençóes, camisas, ceroulas/ etc, etc.
Vendem-se a prestações a preços ra
zoaveis, não aproveitando da situação

; N. 13. — A firma LOUIS STRASS
) avisa ao publico que não tem nada
l de communi com nomes semelhantes

ESC1UPT01UO 
93-Mria Seto >m iMzmfcm-QS

(Edificio d'«0 Paiz» — Sala 3)
A pedido, um representante irá á casa
dos pretendentes com amostras sem
compromisso para quem as pedir

lOtti! iiil. al Federal
Compinhli do Lotirlat Niolonaei

do Braoll

KxtrnrcfloR luilillcui, uni) a fheall-
IlílÇfiO dn i!«iv«'l IIU íeil.-r.il, As 'À li_ o
no;, híililiiuliis nf) il liuriiNS " rim

Vlnroiiilü do Itiilmiiiliy u. 45

Depois dc amanhã

J OOI* BY-CWJ «
Prograinmu official dn tV oorrldn n reallaar-so om 21 dc maio de 11'.(

____: Clássico « ESPERANÇA » i^:

33' li'

3O:000$000
Por S750, cm inteiros

Grande «• oxtrnurillnnrlii lulcrla «te
S. João — Em ires HiirtuloH
Scxla-felra, l!.'l o niiIiIiiiiIo, á!l «Io

iimliii, ús II horas du tarde, As 11 c
a 1 da tarde.

326-3'
I" Horlelo  100-.0006000
2» sorteio V... lOOlOOOÍOOO
Ia sorteio  200:0009000

Total dos Ires prêmios maiores:

490:000$000
Preço «Io billuitc inteiro 10? cm

vigésimos de 81)0 réis.

Os polidos do bilhetes do iute-
rior devem .ser iicompanliados «Iíi
mnis 000 réis paru o porlc do"C«ir-
rei o o iliriitidos nos ngeutes «ornes
Nii/iii-uIIi & C, rua «Io Ouvidor
ii. 04, caixa n. 817. Telog. LUS-
VEL c na cnnn 1?. (luimurâes, Ho-
iniio 71, esquina do beceu das Çpu-cel Ias, cuixa du Correio n. 1.273.

DINHEIRO

¦ __¦ —nin a n —_¦—^—__a— !¦¦!-¦ _m_c___J
-St

Bmpreata-so spbro jolns, roupas, fa-
/..•mias, motaca n tudo que ie|ircscu-

te valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELKIMIimpMlía NOHIK

(Aborto das 7 horas da
manhã ás 7 da noito)

jrUBÊRAL&C.

O t' pnroo scríí
1« pareô - CONSOLAÇÃO —

(IixOlUHlvo para iipreiull/cs) —
1,400 metros - Prêmio: I.OOOJ —
ininiiii--. sein mais dv uma vlutorlii

em 1015 e Itllll.

I HHss SI kllrt'i 1'eiiiiino ni "
.'I Muito m "
I Slelllu .||| »

B ImtiKo 4ll "
(i Uuulvvnrd II 48 "

3» pareô — YPIIUNOA — 1.450
nielros — Prêmio: 1:1100! — Anl-
nines iiaelomies sem vlolorln neste
anuo,

rondando iís 12,5o
fi" pnroo — S. FRANCISCO X*.

VIER — 1.72(1 metros — Prcinloi¦.!:liiH'r — ÁnlllinOS du i|ll.ili|iit,
pais,

Sultilo fill hilui
Rspnfln 62 "

!l Punido 62 "
4 Arãentlno II 61 "
6 lleiiréii 60 "

Deliu.nio 55 hilus
(ir.iiiii.ilii GII "
Dletiidiirn 61 "
Aiuii/onu 51 "
Piilmla 411 "
Syilerlu 40 "
Isspolotn 47 "
Cnmolia 47 "

CAMPESTRE
A'. DOS OURIVES 3j

Amanhã ao almoço :
Sarrabulho á portugut.za

Mayqnnaise de garoupa
Língua do Rio Grande com b.t-

tatas
Ao jantar: Suecesso!...
Leitão á brasileira

Frango com atroz ao molho
pardo. Creme de aspargo
Todos os dias: ostras cruas,

canja c papa. Boas peixadas.
Sardinha nas brasas.

Provem o delicioso Anadia,
branco e tinto.

TELLP. 3.666 SORTE

^tÊkm\^mMSBmVMmWmVkmHSKWk *-" -BBBBÉ-PB8Ma_MBM

|Rlieuniatisiiio,syp!iilis e impurezas
I 1)0 SAXCIII^Cura segura e effiraz
1 pelo íifiiiiiiido Roli de 3uinnia Salsadt)

de Alfredo dòfCarvailio—Milhares de

ÍHttosliiilüs—A' 

venda nas huns pliar-nuieiiis Le.d.inqaíias do llio edos Us-
tiiilos—Deposito: Alfredo de Carvalho

& C- Primeiro de Março n. Io

Gran bar e roíisserie
PROGRESSE

44, Largo S. Francisco de Paula, 44
Teiepliono 3.814-Norló

Amanhã ao almoço:
Grandioso e sueeiilento MENU'

Ao jantar: •
Salada de anxouvas á .Napolitana.
Sopa de esparsos á Progresso.
Gigante peru á brasileira.
Vól-ati-vcnts de gallinlia.
Badejetes á laguinlia.
Ostra-, legumes, fruelas e primorososvinhos só o Progresso, O maior o mais

excellentc Sulão-Itcslaurant, próprio parafamílias.

3° parco — ANIMAÇÃO — 1.000
nielros — Prêmio: 1:000? — Anl-
maes sem victoria em grando pre-
mio,

Voltairc II ;,;| ItJIos
Gliiliiiant 63 "

ILaPriueipe 53 "
I Pai rino 51 "

5 Buenos Aires II 51 "
(i You Yuu II 50 "

4° parco — PRADO PLUMINEN-
Sli xr 1.000 metros — Prêmio:
1:0006 - Animaes «le Ires anuos e
mais.

Mnstronuet 
Adam 

!* Maria ha 
I Atlas ..';.

5 Goylacnz '...
li Seainp ,,

11" parco — CLÁSSICO IiSP„.
RANÇA - 1.000 metros - Prêmio:
4:000? - Allimnos «le Ires nimos.

5.1 kilos
na "
53 "
53 "
51 "
50 "

Pontel Cnnot...,
fidalgo II
Knllio 

•I (iuiilo Sjiano" Pujimnl " Mont lluse" Encrglcn 
5 H.itlery 
0 ii'-n ¦ i¦ 11lio " PiiriuiA " llulplii 

lliiiiipelliini 
Aragon III..,.,,

fl Xé/inlin 
10 lutervicw ....,,,.
11 Péijaso ...K..c,

ií liíios
51
64
51
54
51
47
52
51
51
51
51
51
51
50
47

1" pnroo — DEZESEIS DE.MAIO1.000 metros ~ Prêmio: 1:5006Animaes que nãu tcnliam Kanhonesle iiiiim prêmio superior .< .....
1:000?000.

1
2
3
4
3
0
7
8
«I

10

Davies ..
Peiiiano .
Cndornn .
Majestic .
David ...
Guerreiro
Aluado
Hellc Anjíevine..
Iinngo 
Sícllln ;J;'..

52 lijlos
52 ,T

II.

52
y±
52
52

1
5ü
62

Rio de Janeiro, 18 de maio dc 1910.
A directoria de corridas.

Admissão de sócio adven-
liei» com direilo á entra-
du geral

Admissão de soeio adven-
tieio com direito A itrclll-
bancada geral

Admissão de sócio adven-
tieio com direilo á arclli-

19000

2-Ç000

bancada especial e r.o cri-
silbnmento  5ÇO0O

Admissão do soeio adven-
tieio como cavalleirc.... 2Wú

Viaturas  QgnÇn
• As propostas para sócios uuve-i',-

tieios serão feilas de accordo coui
o que dispõe us estatutos.

Rio de Janeiro, 18 de maio dc 1010, Rkardo Ramos.

Norre ame ue ran
iiális ¥iiiüâ com

o deseonto ii ln %
Em todas as mercadorias

Dr. livêiros
Comunica aos seus clientes o amigos

que dá consultas nas segundas e sex-
Ias, do I ás 'J da tarde, na pliitrmncia
Mitllct, á rua Frei Caneca n. 02, tele-
phono C, 1052, contiiumiulo nas quar-
tas e snhhados, na pliarmncia Popular,
á rua General Pedra n. 0, telephone n.
5272, do meio-dia ás 2 horas.

OcxxVx

VERDADEIRAS
TELHAS oiASEESTO

.JOReeAiiARD.
Oufiues.JI9.-RlO-

Gruta do Morte
ABERTA Ali;' I HORA liA MANHÃ

Praça Tiracient.es 77
TELEPHONE 1.831 CENIRAL

Hoje ao jantar:
Leiláo assado á brasileira, o especiul

assado ao molho ferrugen c frango á
lá co.'óta.

Ainanhã ao almoço:
Sueeiilento mocotó á buliiuna, srr.rn-

I in'. i á moda do lá c lingua do Rio
Oraiulc com batata"!!

Todos õs dias os finisbimos pitéos á
nortista o as especiaes petisqueiras á
portugueza m> encontradas im iirimei-
racusa du capital á Gruta do .Norte.

33Ç". TPei_^ei-roL &5 O.
LOCAÇÃO DE PRÉDIOS

Serviços Comtmerciaes e lügs^âcoáajs

27, RUA BUENOS AIRES
(Antiga do Hospício)

__ | *IW UM, I.WHWI |

g^gg**,g*^"y,B!B**^^

DELICIOSA BEBIDA

Dr. Everardo Barbosa
Do Hospital de Misericórdia

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

i para banho, muito grau-'in des, artigo biiriitissimo, a
2S200 e 3$00ü. Vende-se
na conhecida FABRICA

CARIOCA, casa de toda conflunça. Rua
da Carioca 11. ti, junto ao Mercado de
Flores.

Exposição Iodos os dias, até ás 10 ho-
ras da noite.

Espumante, refrigerania, sem
álcool

I

iüarantida pelo governo da
Estado

Terça-feira, 23 do corrente

/

Po;: i$8oo

Sexta-ieira, 26 do corrente

2G:000$000
Por 1S800

Bilhetes á venda em todas as
casas lotericas.

tiísí5ltiso Mmmm&
(RESTAURANT ASSYRIO)

SABBADO, 20
Grandiosa « soiiee » da moda, na

qual tomam parte alguns dos principaesartistas dos elencos que ora trabalham
nesta capital.

CANTOS E DAM
Sopranos, tenores, «danseurs s e

1 danseuses » deliciarão a jchies o se-
leeta clientela do Assyrio.

Tres agradáveis surpresas apparcccrão
no decorrer do cspectaeulo.

MTI3AM, 5$000
Na próxima quinta-loira, 25 do cor-

rente, concerto intimo da festejada so-
piano, directora da companhia Marescu-
Weiss, Clara Weis».

i-__BPaB0BiiB_iat_B_B8BaiaBtatas^^

ÍIOJE^^^HOJü
Quarta recita de assignalura

Primeira representação da notável
opereta cm tres actos, de André

Mossagcr — Grande creação do PAL-
MYRA BASTOS

WERQMIÜÂ
Verônica, 1'AI.MVHA BASTOS

Cõqucnarü, J0SB' RICARDO; Fio-
rostan, ALMEIDA CRUZ; Soraflm,
ARMANDO VASCONCELLOS; Amalia,
ADRIANA DF NORONHA ; llorlcnse, l
JÜLIETA SOARES ; Loustot, C. I
VIANNA

Ani!iiiiifl,em .1 matinée t cá noite—
VERÔNICA.

Sexta-feira, 20 — Grande homena-
gem á iiusignc artista 1'AL.MYRA
BASTOS.

llillicles é venda na agencia do
" Jornal do Irasil ». até ás 5 horas
da tarde. Depois nu bilheteria do
thentro.

THEATRO S. JOSÉ'
Empreza PASCHOÁL SEGRETC

HOJE—20 de maio—HOJE
Exhiliição do empolgante film do

grando suecesso em 12 actos, com 3.000
metros

Primoroso o sensacional trnbalho da
grando fabrica E. MARTINEZ V GUN-
CIIES, dc liucnos Aires, original de Iluiu-
berto Cairo.

Horário das exhibições:
Das 2 ás 0 da tarde—Sessões conti-

nuas.
A' noite—Tres sessões: ás 0, m$ o

ás 10 horas. 1
Preços das localidades: I
Camarotes, 5$ ; poltronas, 1$000 ; gc-racs, $500.

1 Somente |3&r poucos dias

THEATRO RECREIO

§ EM EXPOSIÇÃO I

1 S.José |2s.José|
novos modelos em M
dormitórios |1e saiais de jantar 1
a prestações m

ggggggggjmrog^Mi^g___a__aB_i

A FIDALGA
itestaurant, onde se rciinem ns molho-

res liunilias. Rigorosa escolha feita dia-
riamciito, em carnes, caças o legumes.
Vinhos, importação dc marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

RUA S. JOSÉ', 81 - Telep 4513 C.

lii-ipéos de sei e bengalas
) mais variado sortimemo encontra-
;c mi CASA BARBOS;., praça Tira-
lentes n. ü, junto á Camisaria Pre-
gresso.

N. I!. — .s'esla casa cobrem-.se
ehapéos e fazem-se concertos com
rapidez o perfeição.

Patim de seda k,,.... 2$00G
Dita de flexa ",...

ifizar
.... nm

leraiinios
Praça cia Bandeira

Teleph. 2.184 Villa

J antas
Começando agora a melhor época p:u;ia plantação de pomares, ninguém rinv»

comprar arvores fruliloras sem primcímsabor os preços e ns condições de vendi
de Augusto Fonseca, á rua Mariz e'bnr-
ros 300; peçam catalagos grátis.

18 (ie piora
Em 23 de Maio de i9té

Elenrv & Armando suecessorea'CASA 
FUNüflDn EM 1367

45- íiiía luiz tie Caiiu 47
Fazem leilão dos penhores

vencidos e avisam aos Srs. mu-
tuarios que podem reformar ou
resgatar ds suas cautelas até á
véspera do leilão.
it,

m
a"

Indicações scientificiis sobre o local,
seu valor o sua adaptação a indivíduos
enfraquecidos, ou a tuberculosos.

Dr. von Dollingcr da Graça; Mem do
Sá 10(sobr) âs 3 li2. Teleph. 4.810central.
sgaarasiggHJSRas_agr,Basasai^

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

"

^ QUITANDA, 72
Telephone 3.096 Central

(Mi
as mais BBLLA8. Ver
dem-se n a coiiheciii

. . .,.. „ FABRICA CARIOCA, cífi»
IVlglMUI do toda a confianen.

Rua da Garíoca 11. 22, jun 'o 10 Monw.o
de flores

Exposição todos os dias, ali 55 10 ho-
ras da noito.

Empresa JOSÉ' LOUREIRO

Companhia RUAS.do theatro Apollo, de
Lisboa

HOJEHOJE - A's 7 3|t o 9 3|4
A revista que dá enchentes todas as

noites
SUCCESSO COLOSSAL

De Capote e Lenço
_ Números novos pelos notáveis duet-

tistas luso-hrasileiros
OS GERALDOS

'HEATRO 
S. PEDRO

"v\^?

Amanhã, .< matinéo » ás 2 l|ü o « soi-
réo i> ás 7 3|I e 0 3(4—DE CAPOTE ELENÇO.

Brevemente—Grande c sensacional es-
pectnculo

1 Aívuiatusu peça «ie.enaue «sc_t«»

1

MORREU
A'

THEATRO APOLLO
Empresa JOSÉ' L()URUlti0

Grande companhia de opera lyrica ita-
liana ltOTOLl & UILL0110

HOJE 8
A's 83|4—Especlaculo sensacional ! !!

A opera de MASCAGNI

Cavalleria Rusticana
Distribuição : Santuzza, Galeiizzi ; Lola,

Prubetti ; Turiddll, liolei : AItio, Luci ;
Lúcia, IJ. Eantuzii, Còiji. de ciuiipoiiezus e
camponezes.

A opera de LEONCÀYALLO

) PALHAÇOS! _
Distribuição : Ncdda, V. Cacioppo ; Ca

nio, U. Berguniaschi; Tonio, II. Marlu-
nino; Peppo, li. Orlandi ; Silvio, T. Luci.
Coro do uldcãs e aldeões.

Ainanhã, « malinío » ás 2 l|2—TOSCA
Bilhotos á venda no theatro Apollo. iV
noilo—Espectaculo.

Os bilhetes á venda na bilheteria do
theatro o na agencin do « Jornal do
Biasil », das 10 horas da manhã ás
6 d» tarde.

MaMsi SUfiirlco
Lâmpadas 1/2 watt
Lâmpadas econômicas a l$00«j
Comp. Mineira de Energia

Electrica
Quitanda 4-5

—Teleph. i.i50 Central—
..wvffMii'Bapuw^inrt_Rs_Bgsa n^KuimmVáaK

TBi-EATKO RESriJByCÃ
Empresa JOSB' LOUREIRO

Grande companhia eqüestre, gymnaslica,
acrobatien, cômica e mimieii do Am.:-
rican-Circtis, Direcção V. QUEUIOLO

HOJE HO JE
A-s 8 3|i

UM PR0GR.U1MA DiJ .NOVIDADES!"
Exilo enorme do capitão FUSIXA

Os leões selfageis
Acto de coragem

No espectaculo desta noite toma*
parte todos artistas da companhia.

Bilhetes á venda "110 « Jornal do Brs-
lil o até ás Õ horas.

Preços: Frizas, "íõS : cantaroles, 205'
filas A, II e C, 5$; cadeiras, 3$ ; hai;
cões filas A, B o C 5$ ; balcões, 3$ ; gl
lei ias numoradas, 1$500 ; geral. 1$000.

Amanhã, a miitinéc s ás -1.1(4. A' noit<
lesta em Uomonagcm a SANTOS DUM0i"'l\

/


