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JOGOS

Como se prova quê o único Jogo sem riscos e o "jogo da
gloria", ullemuo. Sos outros o "ponto" lem inevitavelmente tie.
.ser enforcado, No "j<>ti<> da yloriu" (allemão) basta que o pareci-
v.tiro, ao ver-se perdido, levante as mãos e berre uma ou duas
vezes: — "Kamcrudttl Kameradel"... para que seja retirado do
jogo e passe a comer pão de trigo e batatas aulhenlicus.

A PAZ

Como aueres

GiUERJJA SS V,

E AS ,SECÇ0ES DOS JORNAES CARIOCAS

In que le tomem a serio, 6 siiuvissima donzclla ?

6 TEMPO EM LONDRES

"'ludos os relógios officiaa de Inglaterra
serão adeantados de uma hora" — diz o tele-
grapho,
.1 guerra prolongava-so 

'.' John Buli iceor-
re im relógio. Assim os alliados obterão a vi-
etoria uma hora muis cedo!

ALLEMANHA-ESTADOS UNIDOS
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EMTAÇÃO SEGUIDA
GOVERNO BRASI-

LEIRO
iVao-ií segredo para ninguém que dia a dia

Se torna mais delicada a situação do Urasi!
ein fuce da conflagração europeu. Serão ne-
cessarios prodígios de prudência e de prevt-
dencia para que não sejamos envolvidos
nessa lu'a formidável e, sobretudo, para
que não nos advenham dissabores de-
pois de ãssianudu a paz. Ainda ha dias
uma noticia of {idosa referia-se. aos me-
mora mia dirigidas pelo governo brasileiro

Ias us potências eom que mantemos re-

SANTOS DUMONT NO CAMPO DO AE. C. B. - OPINIÕES DO
AVIADOR BRASILEIRO—MAGNÍFICO VOO DE DARIOLI

Como foi annunciado, rcnlisou-sc hoje, no
Campo dos Affonsos, unia manhã tie aviação,
em homenagem a Santos Dnnionl.

A's !) horas foi o aviador brasileiro rece-

ti
lai, õcs,
íumln l

p-ntt ii lua <Ie eselarccel-as sobre o
,,'e pensar de nosso puiz comr-rvt-.içã >

a t i ia iiàiti -bis grandes questões que sur-
ífrni ivwn a guerra aclual.

O alastre Sr.Jlr. .Clovis Beviláqua, a cui-!
dupla aiiioi-idaíW de''jiirisc.onsiilto e de con-
sultor jurídico do Ministério do lixlenor
mais fima vez recorremos, leve. a genlilczu
de nos fornecer os seguinte]; importantes es-
ciarei imentos:

¦— A vida internacional do lirasil lem re
desdobrado, sempre, no senlido dc uma ada-
jilrtçf.o permanente ás normas que a con-
sciencin humana, estimulada pelas necessida-
des praticas e esclarecida pelas intelligcn-
cias de escol, leu, estabelecido para coordo-
nar as relações ilns povos enlre si. Um OU
outro desvio que :< historia aponte, um ou
outro desfalloeimenlo explicável pelas con-
tin/M-neias do nmnicnlo, não desmentem a
verdade da proposição enuiiei.ida, que cx-
prime, em syntheye, o. nosso esforço naclo-
nu! para viver na paz assegurada pela jus-
tiça e facilitada pela boa vontade.

Xèssa altitude d'i espirito fncontróu-nos a
guerra actual, que. por circiimstancia que me
ab-ieiiho de npredar, agora veiu demonstrar
que o direito internacional, além dc laciiuo-
¦j) e atrasado eni. alguns de seus princípios,
não havia erc-ado, ua convicção dos dirigen-
tes, raízes bastante sólidas liara resistir, m-
allingido, ao embate das paixões. A foite
pressão dos interesses que ia eoulrariando, á
iueiliila que os aíonlccinienlos se desenro-
lavam.

lisr.as iiilj/fRiçõcs do direito, que interpre-
taçôes innis'on menos forcadas não _consc-
guiram explicar salisfaloriamenlc, não. po-
dinin encontrar em nosso governo, oonseio
das Mias graves responsabilidades, sinão o
retrahimento, <iue significava a devolução
do processo á instância superior que o tempo
viesse n crear. Somente quando um hitcres-
Re brasileiro estava em cansa eram invoca-
ilos os princípios que o protegiam na ordem
jurídica inlcrnacJMial, sem outra preterição
Qlém de obter (pie lhe fosse reconhecida n
legitimidade.

Essa política de cordura c modéstia, que
não excluo a. firmeza, era a (pie a nossa si-
tuação c a do mundo nos dietavam. A he-
nemereneia do governo não eslá em tel-r.
creado, porém em tcl-a sabido enxergar, atra-
vós da ealigem que tolda os horizontes, nos-
te obscuro momento, cm que a sociedade se
abala em seus alicerces e os nossos ouvidos
são dolorosamente feridos pelo fragor dos
desabamentos.

se pretenda modificnl-ft,
ada a opportunidade de
ficativa, para que, do con-
altitudes deante dos fa-

a doutrina brasileira, co-
nossa experiência, precipi-
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Santos Dumont ficou encantado com os
apparclbos eonslniidos e cm construeção nu
Acro, mostrando lambem desejo de assistir
a um vôo, depois de, com sua "Cock", ter
iirado quatro instantâneos panorâmicos.

Darloli parliu então, ás 9 horas e 42 mi-
nulos, no seu apparclbo de 80 lil5, fazendo
evoluções no ar, como o vôo "pique pia-
né" e um de sua creação, deante o qual
Sanlos Dumont se sentiu realmente craoclo-
nado, dizendo :"'Magnífico 1
arrojado."

Era um vôo

NÉflta-ndo dos
4 "inlrojões"
UMA USO

Porem, muilo

dissimulando

perigoso C

Sanlos Dumont junto ao aviador Durioli,
quando este desceu do apparelho que pi-

lotara
Ilido pelo director teclmico do campo, le-
nente Bento Ribeiro, e aviador Darloli, pro-
fessor da Escola de Aviação do Aero-Club.

Santos Dumont foi acompanhado até ao
Campo dos Affonsos pela dircctoria do Acro-
Club Brasileiro, Dr. Henrique Santos Du-
mont e outras pessoas suas admiradoras.

A' chegada ao campo dos automóveis em
que se fizeram transportar alé ali aquellas
pessoas, foram levantados vivas enthusiasti-
cos a Santos Dumont pela assistência já nu-
nierosa c na qual se destacavam varias fa-
milias e diversos officiaes do Exercito.

Santos Dumont percorreu os novos han-
gares do Acro, tendo optima impressão.

Na conversação que o aviador brasileiro
enlreteve comnosco e com quantos o acom-
panharam nas visitas aos hangares e ao
campo, ouvimos-lhe : "que não era de op;-
nião, nem podia ser de boa economia, que
as primeiras lições dc aviação fossem dadas
no Campo dos Affonsos, devido á topogra-
pbia do terreno."

E S. S. observou, a seguir : "Sena me-
lbor pensar como os americanos, dando os
nossos ensaios sobre o mar, por ser mais
pratico e mais seguro. Para o campo devem
vir os alumnos que estejam já mais senho-
res do apparelho."

uma "alerri-
sage", no desenrolar do qual Darloli baixa
a dous metros de altura do solo, para de
novo se elevar a altura considerável.

Darloli aterrou o seu apnOrellio, debaixo
de prolongada salva de palhías, ás 9 horas
e 57 minutos, abraçamlo-o Sanlos Dumont
demoradamente,

Terminada assim a -bcllissima manha de
aviação de hoje. Santos Dumont regressou á
cidade, sendo dc novo acompanliado pelas
mesmas pessoas que o seguiram na sua vi-
sita ao Campo dos Affonsos.

Reuniu-se honlem a dircctoria do Acro-
Club Brasileiro, juntamente eom a com-
missão dos festejos a se realisarem cm ho-
nienagem a Sanlos Dumont.

Ficou resolvido effecluar-se a sessão m'a-
gua na Associação dos Empregados no Com-
mercio, havendo, em seguida, na "Sorvete-
ria Alvcar", o chá c o sorteio das flores.

Foram approvadas varias outras propostas
da com missão de festejos, tendo, uo final
da sessão, o Sr. presidente agradecido, em
nome do Aero-Club Brasileiro, á A NOITE
os auxílios que ella vem dando aos festejos
a Santos Dumont.

Na segunda-feira próxima haverá nova

RELAÇÃO PARA
DA POLICIA

GURIOSA VISITA A UMA
«INTRÜJQNA»

N7,o fosse a facilidade que os ladrões cn-
emitiam na venda dos objectos roubados, re-
pitamos, c os roubos não seriam praticados
em numero tão avultado. Seria um meio acer-
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BOLETIM DA GUERF?A

Os istriacõs atravessam a
italiana no ástico
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NA FRENTE ITAbO-AUS-
TK1ACA

Não penso que.
mas parece elieg.
lornal-a mais sigiu
junto das nossas
elos., vá surgindo
mo expressão do
tado moral dos
própria conscienc
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Proscgae n offensiva aiislrificn,
tendo 

' tis tropas inweriues nlrn-
vessado n frunleirn no Asllco —
Os italianos coiictinlraiií-se em

enormes baixas dos
A batalha de Ada-
mello

1 teen/.a — As
dous lados

PARIS, 21 (A NOITE) — O ultimo communt-
cado do Quartel-Gcneral italiano, publicado
hoje, pela manhã, em Roma, confessa lealmen-
te que os austríacos tomaram mais algumas lio-
sições avançadas, as quaes os italianos evacua-
mm-por cfltaiMn,jjmh^^tenMPj3 ao fogjido, ini-.

Algumas avançadas austríacas cruzaram a
fronteira na zona do Astico.

Sabe-se que as perdas dos austríacos têm sido
enormes. Entretanto, os seus progressos só-
mente se explicam pela grande superioridade
numérica de que dispõem sobre os italianos. Cal-
culam-se em .100.000 os austríacos que atacam
as posições italianas somente entre Montcnero
e Cima Dodici.

Os italianos concentraram em Vicenza 
250.000 homens promptos a Iaaçal-os sobre
qualquer ponto da linha de batalha. Outras for-

vôoh de reconhecimento a que procederam, ve«
ri ficaram que a devastação era enorme nas fi-
lei ras inimigas, devido ao fogo de barragem da
artilhai ia italiana.

Um jornal dc llerna diz que os austríacos
concentraram naquella frente milhares de ca-,
nliães do todos os calibres e no fogo dos quaes
se apoiam para avançar, além das quarenta for-
lalczas permanentes que reforçaram nestes ul-
tintos mezes. Os austríacos mostram-se firme-
mente dispostos a invadir o norte da Itália.

O rei Victor Manoel e o generalissimo Cador-
na, que chegaram hontem, pela manhã, a Vicen-
za, assistem dos pontos mais perigosos, ás ope-
rações.
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em circulação um boato, segundo o qual dei-
xa transparecer que o rei, dada a situação
neutral da Hespanha e o facto de ser olhado
eom sympathia por Iodos os belligerantes^
graças á generosa altitude que tem mantido
perante o conflielo, sondou as chnncellarias
dos paizes alliados, para saber como seriam
recebidos por estas qunosquer propostas de
paz honrosa que lhes fossem feitas.

Admittindo que o boato tem algum funda-
mente, a "Tribuna" suppõe, apezar de ainda

'1»T4f' .•t,'*lÇ1-*^.
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Larioli fazendo um vòo "planóe" no
Campo dos Affonsos

sessão da dircctoria com a commissão dos
festejos.

Para a sessão magna ja foram expedidos
convites.

acontecimentos cm nossa
ü. Não será uma doutrina

completa e systcniatisada, porque as expia-
nações resultariam inopporlunas aetiialmen-
te. Serão ponlos de vista, modos dc entender
casos e fados, que explicarão o nosso pro-
ccdiinenlo, nos prepararão o terreno para a
posição que tivermos de assumir e constitui»
rão documentos para a nossa historia diplo-
ma tira.

Não poderia precisar quaes os problema-
que virão movimentar esta nova phase da
nossa aelividade internacional. Os aconteci-
nicnlns é que irão dando ao governo os lhe-
mas para as suas affirinações. Situações am-
da não reguladas ou mal estabelecidas pelo
direito internacional não faltarão, certamen-
te, neslfi quadra, n que nã.i vae mal o epi-
lhelo de revolucionaria, pelos bloqueios a
di laneia, a guerra submarina e aérea, a le-
vivescencia da angaria, as requisições lumiil-
tiniria , a fiscalisação da correspondência
postal dos neutros e outras ¦malidades.
Mas, naturalmente, durante a belligerancia
(levemos nos conler num círculo dc pretçn-
ções mais restriclas o mais sólidas, pediu-
do o respeito a regras assentes ou o reco-
nhecimcnlo de deilueçõcs lógicas de prin-
cipios gcralmenle acceitos. Proclamada a
paz, ser-nos-á licito ampliar mais as nossas
prclençõcs, pleilefiiido a reforma do que e?-
tiver decrépito e a inclusão de medidas, cuja
necessidade a guerra lenha revelado.

0 Congresso portuquêz encerrou
os seus trabalhos

LISBOA, 21 (Havas) — Foram encerrados
os trabalhos parlamentares. A próxima re-
união do Congresso Nacional realisar-se-á, co-
mo manda a Constituição, a 2 de dezembro.
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regalo na Prefeihjra
POR QUE O SU. PREFEITO NAO OS

CHAMA Á ORDEM?
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Em (rente á Prefeitura vcein-.se, á esbèra dos direclores t/e serviço ftii/ u
zil-os d casa ou aos passeios, os automóveis da municibalidade

condu-

Parece inútil, emquanto não houver brio
por parte de certa ficnte, lenlar-se a adopçãi
de qualquer medida que, realmente, traga
economia aos cofres públicos.

Haia vista a ordem do Sr. Azevedo Sodiè
extinguindo a "garage" da Prefeitura. As
suas moralisadoras determinações, no senti-
do de serem recolhidos ao Diposilo da Lim-
ipeza Publica os autos cuja supprcssão in-
dieou, não foram. alé.hjajp .obedecidas.

Todos os direclores continuam a usar c
abusar dos seus automóveis, como si não
houvesse determinações muilo claras e po
sitivas a esse rcpeilo. A' noite são vistos
carros com as placas da Municipalidade con-
duzindo faniilias dos felizes funcciounrioj,
para os quaes, naturalmente, as ordens do
Sr. prefeito são cousas sem significação. .

Mas, o Sr. Sodrc precisa ter um gesto de
energia, fa/*1"'" "*.aflií£ de ves, o abuso.

A "inlrujolia" Maria Alia, ú poria de seu"estabelecimento" convidando os pseu-
dos vendedores de chumbo a entrar

tado, esse, da vigilância completa c perma-
nente As casas dos "intrujões", na campanha
contra os roubos. Mas nada se faz nesse as-
suinplo.

Só nas margens da avenida do Mangue e
immcdiações, em rápida revista, registámos
nove casas. São cilas as da rua Visconde de
Itaúna n. 60, de Salvador Paschoal; n, 82, de
Maria Alta; n. 81), dc Parisi & C; n. 10, de
A. Morelli Baptista & C; n. 43-A, dc Gaeta
& C; rua Senador Euzebio, 108, rua General
Caldwell n. 05, de Francisco Corsega; n. 11!),
de Jordão Ferraro & C, e de José Elias SafadJ
& C, á rua Visconde de Itaúna.

Por sabermos ser a casa 82 da nia Vis-
conde de Itaúna o estabelecimento de uma"intrujona metallica", isto é, dc uma com-
pradora de metaes roubados, demos-lhe pre-
ferencia para a nossa apresentação, como la-
drões de canos de chumbo. Uma manhã lá
fomos, nós dous, fingindo querermos passar
despercebidos, cada um de nós com um pe-
queno sueco ás costas, ehapéo desabado. En-
trámos. A própria dona da casa veiu rece-
ber-nos. Num rápido olhar, Maria Alta inspe-
ccionou-nos. Pareceu ficar tranquilln, mas
ainda assim; foi prudente, Não lhe fizemos
proposta alguma. Tirámos do sacco uns pe-
daços de' cano de chumbo, curtos, serrados,
uniformemente, canos novos ainda, demons-
trando não terem lido uso. De novo a sua
attenção foi despertada por essa circumstan-
cia.

Sem dizer uma.palavra collocou-os em uma
balança c pesou-os. Emquanto isso submet-
tia-nos, dc soslaio, a nova inspecção. Quando
terminou, virou-se para o nosso companheiro
de tez tostada e pbysionomia sphyngica, e
atirou-lhe, como uma senha;

—Estás ' fazendo o chumbeiro, agora?

IO 
nosso companheiro não respondeu, mas

teve nm sorriso, concordando.
Percebemos que Maria Alia pretendia ter

reconhecido um de nós, como velho crimino-
so, c dava-nos a conhecer a sua descoberta,
como para nos pôr á vontade, iiifuiidindo-se
á nossa confiança, ou para mostrar o quanto
ella tinha lino para farejar as cousas no ar.

De qualquer forma, ficava assim estabeleci-
do um certo, entendimento enlre a "intrujO-
na" c os novos "operadores'' de metaes.

Feitas rapidamente essas conjecturas, cn-
Iramos resolutos no assumpto.

—Queríamos conversar mais de vagar.
—Podemos falar aqui mesmo. Lá dentro

estão outros.
—Estamos "limpos". Fizemos um "traba-

lhinho" melhor agora. Isto, de hoje, 6 uma
amostra.

—Tragam, tragam. Pagamos bem. Aqui tom-
bem-não ha "sujeiras".

—VM a "maporonga" é ali defronte, Os
"liras-" podem "manjar".,.

—Quol. Elles andam ao "vento".
Essa conversa, em termos, queria dizer que

nós ííao éramos conhecidos da policia; que
Unhamos feito um roubo maior, de canos de
chumbo, mas que tínhamos receio do vol-
tar ali; porque a delegacia de policia era ali
defronte, podendo, por isso, os agentes ver-
nos no acto das nossas transacções. Ella, a
dona da casa de comprar roubos de metaes,
declarou-nos que não tivéssemos receio, por-
que ali não ia a policia, e quanto a agentes,
elles andavam tratando da vida. Ella veiu
ate a poria. Trocámos ainda uma phrase, Fi-
cámos de voltar. Foi nesse momento çue a"Kyjjsij" funecionott*
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Um reducío construído pelos italianos a 2,5oo metros de altitude na zona
de Montcnero.

ignorar os resultados da tentativa, que o so;
berano vae enviar aos impérios centraes pes
soas de sua confiança, que ali trabalharão nl
mesmo sentido.

ças foram enviadas para ali, pois recca-se que
os austríacos tentem atacar aquella praça.

Os jornaes suissos affirmam que as baixas
quer de um lado quer de outro são enormes.
Do lado dos austríacos, em conseqüência dos
seus assaltos contra as posições oecupadas pelos
italianos e do lado destes pelos contra-ataques
que levaram a effeito antes de abandonar as
suas posições.

Accréscentam que ao iniciar a offensiva, os
austríacos perderam 12.000 homens somente na
zona do Adamello. O combate que ali se travou,
a 10.000 pés de altitude, foi de um encarniça-
mento inaudito. A ultima phase da luta tra-
vou-se corpo a corpo. A' artilharia austríaca,
concentrada sobre aquclle ponto, obrigou por
fim os italianos a retirarem.

Nesse mesmo dia, os austríacos soffrcram, em
outros pontos da frente do Trentino, pelo me-
nos 35.000 baixas.

Os italianos rcpelliram com suecesso os ata-
ques dos austríacos nas duas margens do Adige
e cm Monte Collo. Os aeroplanos italianos, nos

NAS PSítí, "fcS BSU33AS
O àvánçu contra Ba(idad está
suspenso pelas inundações do Ti-

bro — Os russos na Pérsia
LONDRES, 21 (A NOITE) — Um despacho j

de Petrogrado diz que por diversas causas»!
entre as quaes o máo lempo o as inundações í
do Tigre, a columnas russa que marchava so-J
bre Bagdad suspendeu provisoriamente a suai
marcha. í

PETROGRADO, 21 (Havas) (Official) — O.)
inimigo tentou approximar-se das nossas'
trincheiras a sueste de Baranoviclr o proxi-j
mo de Dafeyo, mas foi vivamente repellidõ. jNà 'Pérsia, as nossas tropas oecuparam Sa<
luz, e avançaram até Ban. ,..- J
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artista liesbanhot, Joaquim a'Aguilar, ijue como uni prodígio, onda
nos areacs da praia do Lente, maravilhosas esciilpturas, telephonou-nos

hontem dizendo tjtie nos havia dedicado um «.Chrislo». Mais que depressa, um
photographo correu para a praia e nos trouxe a photographia acima, mais uma
revelador a predileção de dAguilar, surgida da branca e inconsistente areia em

fíltítins minutos de favor
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O Whlunto I.afout estaria terminada, dcpois dn nniíi d.» fiovorno o rtn própria ueola-im-An iluíiâ li.ihii.iiro, ua ciulit que. lionluin
ilirigiu 11 esla l.iilui, dc que "não se permil-lin lutar dc «asiiiuptii de política intoriiAclo-
nal relativo o iicuirnlldmle. p.us Isso 6 mu-
lurla (pio so lulorcHsn aos brasileiro--", «I eilajiito uiicrcccsiut altfuiis aspectos «ouro ni
quaoi o conveniente esclarecer a opInlAo pu-bhca.

Uni desses aspectos 6 o dos compromissosdo governo para com ai companhias om nuoestão empregados fortes capitães estrangoNros, Poi um grando prazer para nos registar,
como iioiilem fixemos, ai categóricas dcela-rnçdus dos Srs. ministros da Vloçrto e da Ea-Comia, que iifflriuiiruin estar o governo per-íçitainenle cm dia com os pagamentos de-vidos revelação enta deve lor mirprclicndlclon todo o mundo, Tal clrcumslancin oolloca o
governo t\ vontndo para renllsnr a revisão dosfantásticos contratos celebrados, como dissoO Sr, l.alunl, "ora época do prosperidade in-tolroinenla diversa da aclual". E' um trlstls-simo legado dc governantes que desgraçaramo nosso paiz o que estão Rosando, assim c>-ino todos os seus cúmplices, da mais escau-
dolosa Impunidade.

Evldcnela-so assim, mais forleineiile, a im-«crUnencln do suggoslüos que a "varia" doJornal do Comincrcio" altribiiiu ao directordo Credit 1'oiieier. Si foi esle banqueiro quemInspirou as palavras com que foi narrada asua entrevista com o Sr. presidente da Repu-blica, o que 6 pelo menos vcroslmll, nfio só
pelas relações estreitas que S. S. montemOclliolnu ulc com o "Jornal", como pela con-flrmaçao que ba na entrevista que nos couce-deu, o Sr. Lttfonl deve estar neste momentobastante arrependido, pois leve oceasião deverificar a Irritação que taes palavras cau-saram no opinião brasileira, a começar poresto orguo, cuja condueta sô poderia causaradmiração aos que ainda não perceberam bemns normas jornalísticas a que nos temos sem-
pro subordinado.

Ha, pois, no incidente, ensinamentos paraO governo e para o banqueiro francez; esledeve ter COinprchcndldo que pode contar com
fl syiupalliia qne o publico brasileiro dedica
A cansa dos alliados ale ao ponto e no mo-
mento em que os nossos Interesses comecem
a ser feridos; aqucllc por certo viu confIr-
mada a necessidade de" fazer frente, com de-
cisão c firmeza, á situação financeira do
paiz, para que não soffu a menor diminui-
ção a altivez com que devem ser repellidns
propostas ou suggestões que porventura ve-
«liam a ser feilas, mais tarde ou mais cedo,no sentido de levar o Urasil a dar nm passoa<cuos acertado.
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O FISCAL NAaAPPARECEU
!'.-•¦! de" a chave une |0 dei pnra guardar VUslã hoje com o colfega que saiu pura rondar,.,

lira assim que os oommlssorlos dc policiaandaram hontem a falar. A tal chave ó a daslies .caixinhas que, dl/cm, gflo para os hypu-llielleos soceorros policiaes,,,
Hontem começou a vigorar a circular do

çlioro de policia, que manda os eoininlssorlosdarem um slgnal pnra a Inspoclovla -> Sogu-rança conuminlcoildo o clássico "não lu na-da '. Foi mu dia cheio, Ornando elles moltlnma cliaviulia 0 a cousa não dava volta, era um
alllvlo... nflo havia perigo de chamar os
bombeiros, a Assistência, a policia, n guardanocturno, o diabo. Mas, quando andava, era
uma uneledudc n esperar o Ini signa!. De-
pois o major ltiuideira de Mello, o Inspoclor
du Segurança, liv. um calculo assim; um
guarda civil mais um guarda civil, c cr,nal
a um commissario; logo, um commissario
sendo egual a dous guardas, dous slgnaes dc
guarda são egiuies a um signal de cominis-
serio. Jí o chefe adoptoti o calculo offieial-
menle.

Nus caixas ha marcado um slgnal quo imli-
ca o guarda roíiiiaule; cslabcleceu-se quedons slgnaes daquellcs correspondiam no dc
coinmissarlo, e estes ussliu se commuuicaram,

lí a iuiiovação foi praticada, sem outras
conseqüências.

líin nenhum logar, porém, appareceu o ba-
citarei Jorge de Oliveira Jobim, o encarrega-
do, por 500$, de flacnllsar ns caixas o as
rondas...
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AMANHÃ
ira representação da

Hanncauin
comedia dc

« Numa pacata cidade de Minas, como um In-
homlnnvel escândalo, uma vez um filho esbo-
feleou o próprio pae, em defesa de unia ir-
Diã solteira... No Jury, o promotor da jus-tiça,_ um velho de outros tempos, lido cm
Platão, no curso da sessão requereu ao juizde direito que fizesse retirar do recinto osmenores do vinte e um annos, para não ns-sistirem á leitura do processo, em que haviaeousas que deviam ficar ignoradas dos Inno-centos... O juiz, oulro respeitável cidadão,indeferiu, com grande pezar, o requerimentodo representante du ministério publico, pornao poder impedir que, quem quizesse, assis-iisse ao jury.

Lembra-nos tudo isso a contestação do Sr.riiomaz Delfino, no Senado, ao diploma doSr. Irincii Machado,,.
Ha ali tanta cousa amoral, tanto escândalo,

tanta vergonheira, que o presidente da com-missão dc poderes bem podia, como medida
prophylatica dos costumes, impedir a entrada
na sala das sessões nos innocentes dos pro-cessos eleitoraes do Districto Federal.

O Sr. Bernardo Monteiro 6 um velho dcoutros tempos, austero c sizudo; o Sr. Wal-fredo Leal, com a couraça da sua fé, não se
perderia; o Sr. Alcindo Guanabara, inabala-
vel no seu ardor republicano, não se prejudi-caria, ouvindo nquellas tristes eousas... Alas,o mesmo não se pode dizer, por exemplo, doSr. Plorianno dc Britto, que, a cada nova ban-dalheirn apontada pelo Sr. Thomaz tem ex-
clnmações de pasmo e de surpresa! Assim
lambem o Sr. Octacilio Câmara que arregala
os olhos, verdadeiramente eseandalisado, ás
levelações do descobridor do nielbodo contu-
rc...

São innocentes que se perdem, quo adqüi-
rirão, por certo, mãos hábitos eleitoraes, sit paterno] protecção rio Sr. Bernardo não viernnpcdir qne elles assistam n scenas tão dc-
prJmcnlcs... E o Sr. Bernardo não eslá nas
condições do juiz de Minas, que não podiamandar pôr fora do jury os innocentes.
Na commissão dc poderes o Sr. Bernardo po-1c tudo: si nada faz è porque não quer...Poupe S. Ex. os ouvidos castos dessas "cas-
ns Stizannas", F. de Britto e Gamará...

INVIOLÁVEL
Peca dc grande successo

Para a virgem cega
Temos n registar mais os seguintes donatí-

vos recebidos hontem c hoje;
lí. Albcranz 5*000
t'm nnonymo ílÇllOII
Menina Yolanda 2I00U
Ondlua 0 Oscar 8§I)U0
Um aiionynio ülüOU
J. G9UUU
.Amadeu T. Alves 501000
Matlieus da S. Guimarães 1()«0Ü0
Anouymo 10*000

EM TORNO 1)13 VBRDJjN
Aoros fílaquoa dos nllomlioa von**trn fíloft-lloinmo o n collmn milvopollldQ8— A luta nn Hlitimptiuno

TARIS, 2f*(A NOITE) - 0(1 allcmncs promm-< aram novoH o violento* assaltim c.mlra as no-ilçôos francesas em Mort-Homifio c na colllna.i(l I,, sondo por (mia n parle repcllldos doiols deMiffrcrein enormes baixas. Do todo. oa iiontoHonde os allemães conseguiram p.V pé furamlogo em soKulda oxpulsos, mantendo (!( fnmcer.CH IihIiih us nuas posIcOou,PAUIS. 21 (O.ffíclal) (Havaí) - A nnroí.itcao nove. canionoámoB os depósitos do nlmolc
íllôs' '"Imlío, provocando varIoafnqe_.

Ao nnrle de Solssons, dispersamos dous fe-r-leu reconhecimontos allomfieaNn Champogne, um ataque do surpresa per-mm u-nos ponetrar nas Unhai Inimigas „ „,,.roísto do Ville-Hur.Tourbe. Limpamos comnle-lamento as trincheiras de allcmaos, n.nlund >uaprisionando os occupnntes,
No margem esquerda <lo Mona, depois de umviolentíssimo bombardeio, os allomãos leva,,,"0 effeito em toda a reglio de Mõrt4&ntf ufttaquo dc enorme nmplltnde. Vm enérgico n"!ra-alnque, porem, expulsou, Infllglnd,,.!,,!,craves perdoa; oh soldados allemães que Úhhomconseguido (om,,r pó momentaneamente .mi primeira linha. UJ

i NM8C.ct,0.r de m',Ht-¦• J'""'0 & vertente nn nortedo Mort-Horame, oh allemães, dopols de amaserio dc ataques que os nossos tiros de barra.
em\CcrSi;r 

'"f""'1',*i» ««WJ tninsforniaran,cm verdadeiras chacinas, chcRorom n oceunaralguns elementos das nossas trincheiras a ¦¦ • -
codas; mas, procurando levar os seu., progressosaté ás segundas Unhas, ficaram sob o «Siicctn do violento fogo dos nossos canhões Veos obrigou n retirar em desordem, delindo ocampo Juncado do cadáveres. l"«nuo 0

' Na região de Avocourt c na'colllna .101, a ar-llllinrlii estovo om actlvldnde
No margem direita do Mosa c no Woovrébombardeio intcrmlttcnte. noovrc,
Um aulo-cunlião abateu na região de Vaniiinum aeroplano inimigo. Venlun

e a ip M ooi
ioiii

¦•m> -»csc—.
A GUERKA Nü MAR

O «7fni-D chpgoü a Coponhnrinc-Os navios alliados bombardeavam
Smyrnn

Quantia publicada nntc-honlcm.,

Total

!)(l.?000
903000

'TsÕíoüo

O Sr. Pedrosa Pilho, quando aqui andou liamas, declarou aos jornaes que o Sr João Pe-reira Lopes, candidalo de s. u pae, seria ciei-to,e reconhecido governador Co' Amazonasanula que o kaiser íosse feito imperador daChina Agc:*a, entretanto, appa.oce a tioticia
de ipie o sozia de Francisco .losé, o velho Sr.¦Jonathas Pedrosa, acçeitn o nome de um Sr.Crespo de Castro para seu suecessor.—Mas enlão a palavra do filho do governa-dor ia_ assim ser dcsmoralisada?—Não, explicaram-nos; essa gente tem ma-«ha. Esse Sr. Crespo de Castro é em Mnnúoschefe do serviço de águas, repartição que ar-roçada dinheiros públicos pelos quaes é elle,o chete, responsável.

r-Mas dahi...

Sepultaram^se hoje o
deputado Souza Brito

e o barão de fthaype
No cemitério do S. João Baptista foi sepnl-

lado boje o Sr. barão do Ithnype, J)r. Carlos
Baptista de Castro, sogro dos Srs. conde de Af-
fonso Celso, Drs. Ga.dão da Cunha, Antônio Pe-
ilido e Humberto Auletta.

O enlerramcnlo do antigo titular foi muito
concorrido.

O enterro do deputado Souza Brito rcalisou-
se no cemitério dc S. João Baptista, ás lü lioras,
havendo saido o ferclro da rua Bambina, resi
doneia do extineto.

Compareceram á 'Cerimonia, 
enlrc outras pessoas, o representante do Sr. presidente da Rc

public;: e vários collegas de Congresso c de ma-
gistraliira.

LONDRES, 21 (A. A. _ mformam* deCopcnhague que chegou aquelle porto.™ comgrossas avarias, o vapor allemão «Trav»
quo foi torpedeado no Balllco por um sub-marino inglez.

LONDRES, 21 (A. A.)— Dous navios dcguerra da esquadra dos alliados bombtmlea?ram as povoações do golfo dc Sinvrna, oecura-das m.litarmente, causando grandes c"ir gosnas obras de defesa construídas pelo inimigo'

EM TOKNO DA ÜUEKKA
Um rahblno condemnado emBruxollas •- A altitude suspeitada lliiniunin

—l.a uma lei no Estado pela qinl o Sr.Crespo, devido á natureza de suas funejões,se tornou inconteslavelmenle inelegível.—E enlão não o elegem?—Qual nada. Por isso mesmo elle vae sereleito, porém de modo a que fique seu im-mediai o cm votação o Sr. João Lopes. Com-
prchendeu?

Confessa mos que não comprelicndemns mui-to bem, o que, entretanto, não nos inhibo denos convencermos dc que afinal, si lurio issonao lor verdade, não será por vontade dosSrs. Pedrosa, pae c filhos.

A ronda da morle.
, Havíamos liontem escr-iplo o seguinte eco-Lonio se sabe, acha-se gravemente enter-»,l) deputado haitiano Souza lirilo. Aindaporem, não suecumbiu este político e já lhefazem a ronda da morte os candidatos que as-piram preencher a vaga que o seu dcsappare'-cimento abre na representação federal ba-mana.

Ao quo se sabe, o tenente Propício da Fon-loura é candidalo :'. vaga do Sr. Souza Britoe e, na phraso do Sr. Arlindo Leoni, candi-(lato muitíssimo amparado. Parece, porémque, caso o Sr. Souza Brito venha a fallecero sen substituto não será nem o Sr. Propicioda Fontoura nem o Sr. Raul Alves, ex-dor-u-lado mns o Sr. Álvaro Cova, chefe dc poli-cia do Estado da Bahia.
Assim pensa o Sr. Arlindo Leoni "
Hoje, seiente já da morle do Sr. Sou/a
.,«n\il»cí!bcm,os ° sefi"'nte telegramma:

m„'i'UIA; 21 (Reservado) - Tenho pro-messa Seabra, Moniz, vaga Souza Brito. So-mos quatro deputados Iodos tiveram inlen-delicia Campos França Conselho Münicinalsenatona, Raul Alves sonatoria e SecretáriaInterior, eu apezar enormes serviços nenhu-ma. J cço prezado amigo concurso seu presti-gioso jornal. Abraços. — Propicio."

Moveis e tapeçarias
Soberbo exposição. Vendas

a prestações.
9 — Largo da Carioca — 9

g.nza Baptista

FALLEC1MENTOS
Fallcccu estn madrugada e fei sepultadohoje, no cemitério do Caju', o Sr. Israel An-tonio Soares, juiz da Irmandade de N. S.do Rosário e S. Benedicto.
O velho Israei era uma tradição dos ho-mens de cor de nossa terra, fez com os gran-des abolicionistas conferências publicas, em

prol da libertação dos homens de sua raça.Era elle que pedia aos homens pretos umobulo para o pecúlio preciso ao resgate doou tio homem.
Israel Soares foi cnlre os homens de cor omaior abolicionista, depois dc José do Pairo-cinio.
O seu enlerramcnto teve grande acompa-nbamento e o seu alande foi conduzido amao, dc sua residência, até o cemitério deo. rrancisco Xavier.— Fallcccu boje, ás 10 horas, em sua resi-dcncia, a rua Conde de Bomfim n. 100 ocommendador Júlio Alberto da Costa, capi-talisia e antigo commercianle de nossa praçaO seu enterro sairá amanhã, ás 10 112 bo-ras, para o cemitério dc S. Francisco "Xa-

vier.
"" '"" i tinir* n

Exames ele sangjia©, aiBsü^ses
aSe upinas, e$_.

Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros,da Faculd. de Medicina — Laboratório dcAnalyses o Pesquizns: ROSÁRIO 1C8, esq. pra-ça Cunç. Dias. Tel. do Lab. N. 1334.

m.io de Bruxellns condemnou a seis me/es dcprisão o.rabbino Bloch por ler pronuncfhüSum sermão no qual.iníplorou a volta dós risda Bélgica á capital do paiz. u«»"-'s
aauPretbldoK'd-21 (A' A,) ~ Tclcfartmasaqui-recebi dos dizem que correm cm Londresboatos contradictorios a respeito da a lu-
druMSe^ Para C°m ^ 1,aÇ''CS da fIU!l-

Dizem ainda esses mesmos despachos -miea mudança do ministro francez e a re_3raoado addulo militar são inierpretadas cobÍcÍ in-diçios dç uma situação delicada c desfavora-vel aos interesses dos paizes alliados.

A CAMINHO TI>_fcAbAIS...
«ni*»

Os allemães desistiram, aindauma vez, do atravessar o canaldo lsíii — As operações na frente
helga

ll.inlcin, afinal, f.»| levadii a offcllo a cila-çao, cin au.l.. it.-ia do Jni/ da 7- Pretoriii Ci-vel, ao escrivão da 7- Criminal, p.u., im des-ocçtipo o pivillo cm que fiinccloiiii aqucllcJulxo. Joruilnou o caso, com o lncldenie nuoiiotlcJnmos, 1'osolvoiido. por fim, o juu nfü.uiDltoI-o a decisão do Sr. ministro da JustiçaVuo, assim, nols, coinpllcaiido-BO a nuuslilo.O escrivão do proloria usou do um recursomudo conhecido cm taes occaslõcs. Allctfnu
pç nnp podia ser a cllasflo feita a elle es.criViiO, IImil vez quo quem aluga o prédio éo Rüvoriioj o cliado deveria ser o Jiílzo Aidcerio ponlo ish, i mm verdade. E „ escrivãopoderia allegar mais ainda. Podorla nllcg.irque nuo poda receber a liitlniacjlo cm cario-riu, o Jslo ceudado pela lei quo Jmpedo selaçam iiiiiinaçoes a funccloiuirlos publico"quando e.n exercício de suas fiinççíics, Porulii so ve o que sairá desta complicada o ve-xalorln occorrclicla,

Apimrcnlemiite, o caso não revela extra-ordinária gra,idade. Mas si considerarmosboni une. ao quo so sabe, nunca so presenciou.cio idêntico com outrns repartições nu-bicas, ncin mesmo ate com uma delegaciapolici.il, o despeio da r Pretória se revela dcumn gravidade inqualificável,
lia tempos, uo qiiatriemiio passado, o pro-iirm ministro da Justiça, do entilo. não orde-liou o despejo, si necessário fosse, do quatroprelorlns que funivioiiavain uo próprio nacio-nal da rua S. Christovfio esquina da rua Fran-cisco Eugênio?
Queria o ministro ínstnllar o Asylo de Me-nores Abandonados naquello edifício ondeantes fuiiccioiiara a Escola Premonitória 15de Novembro,
Os escrivães demonstraram a dirfleuldadede, de um momento para oulro, encontraremcasas nas clrcumscrlpções de suas prelorlas,em condições n lhes servirem. A ordem enleiiiiiimntc. Desocciipar, dc qualquer forma, oc.ilicio. E foi abi que o ministro mandou di-r que recorreria até, si preciso fosse, aodespojo..,
Ais pressas foi a mudança reulisuda. E lãoas pressas e irregularmente que, durante ntrasladaçâo do nrchlvo, appareceu cin nossoredacçno um senhor, que nos fez entrega deun.H autos que encontrara abandonados nomeio dn rua, nn poeira do asphalto. Perlen-ciam ú o* Cível. Publicamos o facio c o cs-crisüo Dr. Serrado veiu buscol-os, atlribiiindo

o extravio as pressas com que se fez a mu-dança.
Vae, agora, ser despejada a 7» Criminal. Siale o ulliino dia do praso não for cumpridaa ultimação, virá para a rua o nrchivo da

proloria..,
Mas, não c tudo. A 4' Pretória Criminallambem eslá ameaçada de idêntica medida.Outras ha que não se encontram em situaçãomelhor.
Deante disso, unia pergunta se impõe: por

i il

O* ge_*-nanismo
ii© sufi
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-&c_Btoc.3nentos em Brins^fae
Acontecimentos dc Brusque, Santa Catha-nua, registados pelo "O Estado", de Floria-nopoiis, duo, bem nitida, uma idéa do que éo germanismo no sul, com a criminosa cum-

plicidade das mais altas autoridades. Agoramesmo o governador de Santa Catharina, co-ronel Schmidt, acaba de nomear para repre-sentar o Estado na Conferência Algodoeira ocoronel da Guarda Nacional Carlos Renaux.vise coronel é superintendente de Brusque, elem sido deputado estadual, não devendo asua lama a essas circumstnncias, mas á atti-tuçle irritante que assumiu ha dias, pondo cmevidencia o seu germnnismo.Realisava-se em Brusque um torneio de ti-ro. O presidente da sociedade que promove-ra a testa fez distribuir, no inicio, umas me-
çlalbinhas com a bandeira allemã no centro,ladeada pela bandeira brasileira. Um grupode atiradores concorrentes negou-se a collo-car no pcilo taes dístinetivos, apezar de se-rem Iodos de origem allemã. Os outros atira-dores allemães não tiveram nem gestos, nempalavras de censura e assim o torneio correunaturalmente. Aconteceu, porém, que sendovencedor do primeiro prêmio o Sr. EdmundoMoritz, negou-se o coronel Renaux a entre-gar-lhe o prêmio, declarando que só o fariasi o Sr. Moritz collocassé no peito a bandeiraa.lema. O Sr. Moritz disse que não se sujei-lava n tal imposição. E o prêmio não lhe foientregue, a

Esses acontecimentos repercutiram des-ngradavelmeiite, mas nem assim deixou de sergaiardoado o coronel Renaux, allemão, pelogovernador do Eslado.

doí;0t»DHUErS' 
2l (A, N0ITE) - 0s "««-Ses,deante do fracasso das suas primeiras tentati-vas, desistiram, por certo que apenas proviso-namente, de avançar sobre CalaiaOs esforços empregados pelos allemães paraatravessar o canal do Yser foram inteiramenteinúteis. 

Ç» innnigo soffrcu enormes baixas, fen-do deixado o campo juncado dc cadáveresJNa frente belg*a proscffue a luta com grandeencarniçamcnto. b'«"ut
t.^W'1^' 21, (Ií.avr,s) ~ Communicado do Es-tado-Maior do Exercito:
l'-A- Fjill*arÍa inimiga manteve-se cm regularachvidade sobretudo na região de DixumdcEm represália ao bombardeio dos nossosacantonnmentos pelos aviadores allemães umaesquadrilha dç aeroplanos belgas voou sobre™
SSE ddLè 'SXfiiuimiso' l™™*°%%

S«™ <*.e,Loo*' o inimigo, depois de bombar-dear vm entamento as nossas posições fC2contra cilas um «raiil», conseguido penetrar

,{£n 
"or?c?.te *> Wle»je, repellimos também

soTpS.tiva de ata(ll,c C0,Uríi Ura 4 S
qf ha^ags^iSno^r * "^
»¦ ™?-hOTiÍB oestcyc muito activ». sobretudo
SSiJfif*to0 <le Souehcz c a nor<leste de A""

Fizemos explodir uma mina no scclor deiiuuucli, occnpando a exeavação.Durante a jornada os nossos aviadores tra-varam trese combates com os aviadores inimi-iros. Dous aeroplanos allemães foram abati-

encontramos por ahi que justifique' o quevem acontecendo 6 o descaso criminoso do
governo para com a nossa pobre Justiça.

Esse descaso ó flagrante, è insophisraavel.
Sempre que uma delegacia de policia ou umdistricto de aguns e obras publicas ou umaagencia dos Correios se transfere dc um edi-fiein para oulro, não vae oecupar esle outro

prédio sem que, com todas ns formalidades,se proceda a ura contrato, entre o governo eo proprietário, contrato cm que ha todas ascláusulas necessárias a evitar uma surpresa
desagradável para o proprietário ou ao gover-no, islo é, aos cofres públicos.Para as prclorias não lia eslas garantias.Mas, umn vez que as leis dc orçamento consi-
gnam, para auxilio do aluguel de prédios pa-ra as prclorias, a quantia de 200S, para nsurbanas, e de 100$, para as suburbanas, men-salmente, que ha que possa impedir se reali-sem Osses contratos?

E nem mesmo deante desse facio que acabade sueceder, de do Thesouro Nacional haversido desviada, durante nove mezes, indébita-mente, a quantia-^ de 100$, para auxilio aoaluguel do prédio daquclla prctorla suburba-ria, portanto dear.e dc uma irregularidadefacilitada por esse descaso criminoso a quegoverno lem votado as dependências donosso Fórum, não se animarão os congres-sistas a, na futura lei do orçamento, modifi-car a nulonsaçao para custeio dos edifíciosdas preton-s, estabelecendo também para ei-les o. contra to publico?Ha também a considerar que esses casos dedespejo de pretorias, ele., calam fundamenteno espirito publico, e desacreditam, mais doque está, a Justiça brasileira...
—-Htltr I

PESSOA CAVALCANTI- re-
presentante da Companhia Fa-
bril Porto-Alegrense (grandefabrica de meias, camisas) éencontrado diariamente na rua
i' Março n. 55. - r andar.

||jp,iims^i|||| |

««nSCISs*-

A prisão do Sr. general

A La Capitale
Continua n fazer grande reducção em pre-çoi. Camisas, camisetas, ceroulas, coilarinhos,punhos pyjamas, meias, luvas ètc etc ar-tigos de primeira qualidade com enôrme"aba-timcn o. Gravatas do seda de 1S500 a 8S500 S.

DOR 161 I-,'°Iirietnrios. RUA DO OUVI-

Patronato dos Cegos
"v*l0b. aJdir?ceão de Mme. Graça Couto, pre-Eidciite da Associação das Damas ProtectorasUos Cegos, realisar-sc-á nos dias 3 e 4 de iu-nlio próximo, no Passeio Publico, a grandekerraess* dos objeclos offerccidos ao Patro-
n'nni t Pp^J0'' oc^'»o Jo festival naQuinta dn Doa Vista, cm dezembro próximopassado, cujo produeto será destinado á con-struccao de um vasto edifício de assistêncianos cegos desamparados rt iw t> ¦. ^ < + "I B 

~ã
—w—, \Uts> IVJofl» «rasíl e Gabriel cíe Andrade, SULfio^o.—Immcdiatamcnte terá V. ExBlixir de Nogueira— Único que cura syphiüs.- Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado.] Colombo -- Praça José de Alencar

Snhia-so já que o Sr. general Pantaleão Tel-les seria intimado a declarar no Ministério daGuerra si confirmava as declarações hontem
feitas por S. Ex. a esta folha. Mas pela ma-nhã começou a correr o boalo de que aquelle
general já estava com ordem de prisão e quelh'a levara, em nome do ministro, o Sr. ge-neral Mendes de Moraes.

Como hoje fosse domingo, resolvemos te-lepbonar para a residência do Sr. ministro daGuerra. Allendidos por alguém, pedimos de-licadamente informações a respeito, tendo co-mo resposta algumas palavras positivamentede malcreado.
No Quartel-Gencral, porém, onde nos rece-

beram gentilmente, informaram-nos que effe-;
etivamente o Sr. general Pantaleão está com'
ordem de prisão, que será effeetuada amanhã,
pela manhã.

Elixir de Nogueira — Cura rhctmiàtismo.•
¦--¦-¦¦¦ —¦ «—sggQfBt—-^

do "Tennyson'
- •

O juiz federal da Bahia opina
pela competência dos tri-
bunaes britannicos para o
julgamento dos culpacios

jM foi anlecipmlo, om lelcgraiuiim, que o
i»\/. federal da IJolila, Dr, l»uulo Fonlos, des.
jincliaiiilii o- autos do processo proiiosto pc-los ngeiiics du Lamport .'i Ilolt, natmelln ci-ilude, para apurar a quem pertencem as res-
ponsiihillilmlcs do attentado, oceorrido a h..r
do do "Toniiyaon", opinou pela competência
dos Iribiiiiaes inghzes, paro o Julgamento ,l.i
qiicsliio.

A sentença do Juiz Paula l'onles mereceser conhecida im Inlcjtra. lí' a se«ulnlei"Coiimii d.i presente Inqucrllo policial cmais diligencias procedidas, que a bordo do
vapor iiiíílcz -'Tennyson", pertencente ii Com-
panhia hnmpori S Iloll uno, Limited, saido
desto porto no dia III do fevereiro ultimocom dcstlon a Nova Vorli, quando na latitude
0-16 sul e longitude \'i' oeste, no dia PJ do
mesmo mez, pela manhã, dcraiu-su Irei ex-
plosõcs quasi que slinulluncamcnlc no poriion. 4, dcslrulndn o Interior e convez, escalo-
rcSj obras mortos da parlo de ro do vapor,
causando aiitiln outros damnos, seguindo-se
as explosões dc um fogo destruidor que quel-iiimi tudo quatiln bacia á ré, causando a mor-
te do Ires tripulantes. — cuias explosões oe-
correram na vlsiilhança iiuniediata, onde es-
lavam quinze caixas, que diziam conter"amostras mlnçracs" e uma outra que diziam
conter "filas ciiienulogruphicas", — enibar-
radas nei.le porto á ordem, com frito pago,
por Francisco FiKuclrcdo Lisboa, (pie despa-
chou-ns em seu nome a pedido de llutil Ely-
sio do Oliveira, por lerem enlão os agentes
do vapor nesta praça realjsado o embarque
do toes volumes por porlcncercm a II. Nie-
worlh, gerente dn Companhia Allemã — Sio-
mens — Seliuckcrtcwerlic.

O cominnndnnte do vapor dnmnlficado af-
firma, fura de duvida, que 0 sinistro leve por
ponto de partido as referidas caixas embarca-
das neste porlo, nltrlbulndo iito ao emprego
de uma das muitas mnchlnns infernaes em-
pregadas para causar damnos c prejuízos,
acreditando na intervenção allemã; — machi-
nas estas que tém uma como orgonlsiyno
cgunl á de relógio, de modo qi.o se pôde com
antecedência precisar o momento cv.acio da
explosão, sendo provavelmente dc uma nuiclll.
na desla espécie que se ulllisou o aulor do
attentado, segundo refere o mesmo comman-
dan te,

Estabelecida por esle modo n íi?caMé.adc
do faeto por esse conjiineto dc circumstan-
cias, c levando-so cm linha de conta que o
concerto da commlsssão eoinprehende dous
fados: o movimento corporeo como causa e
o resultado como cffcilo — verifica-se que
nesta cidade foi preparado o movimento, foi
embarcada a supposta maebina infernal no

 ,..., ., , ,, vapor inglez "Tennyson" com o fim presu-
que não têm acontecido casos idênticos comas ""(l° (-e destruil-o, produzindo esse movimen-
repartições publicas? E, como resposta o que *°» calculadamenle determinado o sen rcsnl-
cneoiilrninns nor nhi n.m {„.i,-r:„..„' _ ...._ lado em alio mar, tratando-se assim, na te-

clinica jurídica de um delicio distanciado,
islo é, de um delicto cm que a causa o o ef-
feito, o movimento c o resultado se separam
no tempo c no espaço, segundo ensina Franz
von I.iszt, em seu tratado de Direito Penal,
tomo I, paragrapho 30.

, — Em tal nypolhcsc surge a questão, para
bem se poder determinar n competência, or.-
de e quando a acção, c portanto o crime foi
commettido?

Discorrendo sobre o assumpto, o nota-
vel professor úa Universidade dc Hallc diz
que, em rigor, a commissão deveria ser
considerada como um todo indizivol. O mo-
vimenlo corporeo c o resultado juntos & queformam a acção.

A acção seria praticada no paiz somem-
te quando ncllc occorcsscm o movimento
c o resultado; semente estaria a a.-ção sob
o império de um preceito jurídico quanto ao
tempo, quando esle preceito tivesse npplica-
ção não só ao movimento como ao resultado.

Si o movimento corporeo se effectuou no
paiz e o resultado oceorreu no estiangei-o,
a acção, considerada como Uirdade,uno seria
praticada no paiz nem no eslrnngeiro. Esta
doutrina nos leva a resultados que de ne-
nhuni modo satisfazem, e forçoso é que nos
contentemos com a parte da acção.

Tres alvitres se apresentam.
Podemos considerar como incisivo, Io, omovimento corporeo, 2o, o resuilado, ou cod-siderar 3o como equivalentes um e outro.-Para sabermos qual destas tres alternativas

merece a preferencia, devemos partir do fa-cto incontestável que, segundo o direitonelualmcntc em vigor, o cavacter da acção6 determinado pelo resultado produzido.Não c a remessa de uma machina infernal,
Pias a mudança por este faeto operada nomundo exterior, que imprime á acção ocunho de um certo crime.

Esta conclusão corresponde, sem duvida,melhor dc que qualquer outra á missão dodireito penal—a protecção dos bens juridi-cos.
Obtemos pois n seguinte tíicse: — o au-clor age no logar e na época cm que pro-duziu o resultado.
— E* principio corrente cr. direito inter-nacional que — si navios mercantes estãoem alio mar, iodos aclos que se passam abordo rcgulam-se pela lei de sua nação, co-nio si estivessem nas águas territoriaes deiIa (CIqjís Beviláqua, Dircilo Publico In-ternacionul, tomo I. paragrapho G2.)—• Assim, admilíída aquella these formu-Ioda pelo illustrado professoe daUniversidauVde Halle, que está de aeeõrdo com os prin-cipios do direito penal, internacional, chega-se a conclusão de que na espécie eompeten-te & a justiça ingleza para o processo e jul-gamenlo do delicio distanciado em quesno,por ser a do logar cm quo o resultado foiproduzido, como foram dclic.il commissi.Chega-se a esta conclusão, quer cm fa-ee das leis brasileiras, especialmente do art4o, do Cod. Pen. pátrio, que só reputa ter-ritono racional para os fins criminaes.alem do território propriamente dito do bra-sil, os portos e mares territoriaes, os naviosbrasileiros cm alto mar, o* navios mercan-tes estrangeiros snrlos cm portos brasilei-ros e os navios de guerra nacionaes ent por-lo estrangeiro, quer deante do direito iní.r-nacional penal, porquanto o nUo mar nãopertence a nação nlguma e, portanto, o na-vi o que o atravessa está subordinado á iu-risuicçao de seu paiz (fíranchat. Traitédc.lExlradition n. 197.) — conforme fã de-cid.u o Supremo Tribunal Federal por'necor-dao de 18 dc abril de 1914,Certamente que a circumstnncia dc ha-ver o vapor damivificado arribado a porlobrasileiro mais próximo para receber os soe-eoi ros preci.os, não tem a eff,-acia juridi::'-ue lransfe-ir ua competência dos tribunae.itw.tannicos para a dos brasileiros , ornec-so b julgamento dos responsáveis, consoanteao qne já loi decidido no preeitado accordà.ido Egrégio Tribunal Federal."7. Assim decidindo, sejam intimados paraos fins de di-jito o Dr. promrador da Ite-pi/blica e os agente-s da companhia inglez-,a que perlenrc o vapor "Tennyson". e núérequereram as diligencias constantes do pré-

da lei.,nqi,Cr"0' pagíls as custns D!l 'oroa

tinfÉnâJ' maÍ0 de 1916' - P™1° '***

arbitrário
Como se faz religião

em Bomisuccesso
límá polemica qiio muilo depõe co.iirà a re.IWIÍlo culhollc.i cslrt sendo travada onlre « u.Kiii-Io da Iregiicziii de Inhaúma, l)r Alberto Nu-Kl Çiivi, o a l'0roclllo do Nossa Senhora de Uum-

i ,sí'.?tindo Infoi-maçílcs colhidas nat ostocílesdi (Maria, llnmos e llon-siiccosso, resumo-se nosegunde u nilCSl/lo li que lios referimos:
M m da aclual es açfio do Uoinsuccesso, foi con-il da uma capella mie aos moradores daqueJ.a IncnIJdade orferecia a adoração ,|,, virjlwntíjita qne, mais lurde, deu o seu nome no i-

Tempos depois, n.i estnçfio da liamos umsargento do Exercito, «usando dn l,St ,'mrtLcii'nrdo vigário da freguezia dc liilianmn.cn-.Miiiiu naqiicll-i eslnçlo, em terrenos do sua ura.prledadc, uma nutra canella,, pari. a dcviiçfiode s.ini Antônio c S. Cernido,Vae quasi um nnno, o capellilo da cgrela d.-.No'™ Senhora tnntmmiiêrasm.'jinr con\'cni-..!w"~(ia própria, deixou de ali exercer as sua:, fun.ecoes x-celçslonllcas, esperando ajuda hoje osli-.us da Virgem por quem o substitua cífecli-vnmonto.
lendo o padre .losé Reltrnmclle, que offlcf-i.va iio enpella da Devoção de Santo Antônio,p. i mostoes privados, rompido relações cm,, ,nlludldo Inferior dn Exercito, foi elle aprovei-lado e indlonilo-nab vigário Nogueira, pára CL

íuleèssó:1 
V>lnbl ^ X"SS' ™hora <k' »»"

Eoi Isto ha quasi „„, ;innn- ,,o!surpresa geral, o capellilo Uellr.imetlé se(Lmençado pelo vigário a não mais exercer smP orissuo na canela du Homsucecsso, [PP,.Wn?±:  nii° CÜ"lI,'u'"' »•"-
O viga rio Nogueira nllega que não eslá f ,.•

S n2vmf,,,erSIVM0 !,,!:,"V,,• Unicmcte

Entretanto, nas tres estações mencinni-ncimn fnln.-se francamente que o novel teír'essa questão e o capellfio Bcllramclle fazer 
'

ptisiuos, casamentos, confissões e até d'PI ¦

^0107,0';?"',,,n 
ri'ii1'dcsdc"- « ti**

Uma commlssiio de membros dn írmatiihdí.ne Nossa Senhora .lo ImmsuccesM) „liontem, o vigário Nogueira, abordando ,1 nò-ladamenle o nnumnto, que, afinal, não teve ddo uma solução, pois, s. Rovnia. e o sa 1 Pjá referido nfio podem comprehendcr a , , 
'

ra de ser ministro de Deus do padre Beltranclle"
»--^<*>» .

-- wrrtrjs^.i-it-jriT.r-.- -,. asga,
aDr. Dario Pinto

Vamos ter W^ornaí
russo—"A Vida do

Brasil"
Circulará no dia 5 dc lnnl-n ,!,..¦„mais um jornal intitulado 

"À 
Vida'do Ta&toCürtâ,Wl0t & ° Sr- FrederiS «"í*

mediarios de negócios, balcn^-se Ha cau"
Mr&ll °S ,neí!ociiUlU's russos devem negodrdirectamçi, e com os negociantes brasifeirosTratara também de fazer o Intercamhlódirecto entre portos russos e brasi o ros tdefender imniigr ções no Brasil '
. A redacção da "A Vida do Brasil" aeln soinslallada no 4° andar do «Jornal do Bras"

Um megaiofuâoiaco
9—

Secretario da embaixada chi-
neza, depois kaiser.,.

Santa Thcrcsa. rua do Aqucducto. 20 horas.Os automóveis passam fonfonando com osfelizes da sorte que descem para os diverti-montos da noite, cá em baixo, de mistura comos taxis e os pedestres burguezes que se rc-colhem nntegosoudo a folga de um domingo.Do repente ura taxi, vasio, é detido na suacarreira. Um cavalheiro, be mtràjndo, cm-barça, senta-se e o vchiculo roda pela ruaabaixo rumo á cidade, indo parar cm frenteao Holel Fluminense.
O cavalheiro salta e dispõe-se a subir as es-cadas quando o "chauffeur" lhe lembra:r—Cavalheiro, V. Ex. esqueceu-se de pagar,,.—lispere, ainda temos muilo que andar,h entrou no hotel. O gerente recebeu-o notopo da escada.—Que manda, Ex.?—Um "apparlcmcnl" de luxo, para mim.¦—A graça .de V. Ex.?--Que é qne yocô tem com o meu nome?sou secretario da embaixada chineza...—Ahi fez o gerente, nesse caso...—Imi sou celebre; na China; não quero quesaibam o meu nome. Demais eu vou a Vas-souras logo, tratar da sua colonisação...—Nesse caso — continuou o gerente, quepercebeu estar deante de um louco - o nos-so hotel e modesto demais para V. Ex.- cn-tretanto, vou acompanhal-o até um outro ho-tel de bastante luxo, onde V. Ex. ficará per-feitamenle nceommodado.

L £ í? sLfoi„° Sei'cnte, com o "secretario" eo chauffeur".
O auto parou em frente a um prédio. Eraa sede do 14° districto policial.b- o gerente:—"Seu" commissario, apresento aqui o se-cretario da embaixada...—Que secretario de embaixada, "seu" bur-

Movei a prestações •~cír
fiador. 9, i.nrfro ,1a
Carioca, !>. — Souza
Babtisla & < omt>.

0 jardim de Humaytá iam-
l.n». _.„ eHHá*"

„„ i r\ 
-------- ¦•» v.„ uuimuuuio. seu irar-

çol Quem te disse isto? Senhores, eu sou okaiser...
—Ah! o senhor d o kaiscrl?...—O senhor, não! Sua majestade o kaiser,em passeio I—Mas,..
-—Qual mas... Eu sou o kaiser, respeitem-nie, do contrario eu mando o meu exercitoinvadir islo... Bombardeio, mato... Os meus"Zcppelin"...
—Ordenança, gritou o commissario, passerevista em sua majestade e leve-o lá paradentro.

E lá se foi o pobre homem, a falar a "-es-
licular, a ameaçar. E eslá á espera dó exan -
de sanidade.

Uucreis apreciar boi -
Sbo o

3m e puro café?
IO

¦*•»—*«ay-5_>i-

25n»B íiSfg-tetíio Pâaaiíeâir«o
De volta da Europa, onde praticou nos hos-oitacs dc sangue.
Operações, partos, moléstias das senhoras,.'ias urinarias. DA consultas em seu consulto-no, á rua da Assembléa, 75 (Io andar), t*-lep•ítnlral 704. das 14 ás 16 horas, e em sua resi-cencla. í rua N. S. de Copacabana, 844, tclen.s sal, 1.823, das 8 1J2 és Jl boresj L &

Levou üma queda
V,VíJÍfiía da,iIha ,do VWnna, Antônio .ToseVieira, quando trabalhava boje pela manhãno serviço de inspecção da ilha, foi victima<e uma queda, de que resultou receber feri-"lentos na cabeça e no corpo,
o V ,!.-í*?-,cia medicou-o, não sendo grave

* -ae?j ,—¦"ISIICE 99 ciqarros mistura, para
300 réis, com brin-

des--Lopes, Sá tk C.

vae ter musica
cIZdln.^t0C dn, Escola Profissional dosCegos offerecido ao Sr. prefeito, afim dc lo-
h pS„r-Pd0rilo.Brad,0U,P0S ""ljli"«." ¦d.i Escola Profissional dos Cegos S Ex (te-s.gnou o jardim dc Humaylá, fronteiro a es-

das 18 L Si*8? d0S Uòus< ás quintas-feiras,nas 18 as ii horas.
¦ -r reto Jau t

Elixir de Nogueira -Milhares de attestados.

AS SUCGESSÕES PRESI_)EMrTARS
DO NORTE

m Ia (ltèrgjBiiGiiftü __«_'árà.Ipii, dinè-naso

Já 6 conhecida a resolução tomada pelospolíticos da Parahyba referente á candidaturado deputado Camillo de Hollanda ú suecos-
n,'n„d° rSr' ,Cl'st,'° Pinta ":l Presidência da-quelle Estado, resolução de ha muito regis-t.ula cm uma entrevista que nos concedeu osenador Epilacio Pessoa. w»ui.luui

Hoje encontrámos casualmente este pohii-co, a quem interrogámos sobre uma faladascisao cnlre elle e seu irmão, João Pessoa,que, segundo um boato, nao teria concorda-do com a escolha, vislo apoiar a candidatarado or. .Solon Lucen;,, presidente do Coiigrcsoparabybano.—Essa noticia não tem o menor fundamen-
;&JJST"°\ ? sc,"ador J-l>if''cio. Effecliva-
•ci. nSSC ,S°l0n '11CL',,a deve se-' "'eu I'«-ente. Quando se deu a eleição da msa doCongresso lá na Parahyba, daqui íelegraplieipara lá pedindo nos amigos que o f zessempresidente, pois até o próprio vice-presidente,

?,,f«. T" . d,spular ° logar, lelegraphou-mcintercedendo por elle Lucena. Quando estivona 1 arahyha troquei idéas com o meu irmao a respeito da suecessão, fazendo sentir
a ene que si conseguisse aqui um car»;)administrativo para o Dr. Castro Pinto, !c-vantaria a candidatura dc um amigo iá do Us-tado. Como nao conseguisse esse logar tivede abrir uma vaga no Congresso para o Dr.Castro Pinto.

A escolha do Or. Camillo agradou a todos.leio menos ó o que me dizem os innumcrostelegrammas do felicitações que recebi d.t Pa-rahyba pela escolha, entre os quaes está o demeu irmão, com quem nunca tive divergen-cias, com o qual concordei, concordo e con-cordarei cm gênero, numero e pessoa. Pode-mos ler opiniões contrarias sobre qualquerassumpto, mas dahi para uma scisão vae mui-ta diffcrença c esta cnlre nós creio que min-ca se dará. Nâo ha divergências na Parahyba,
posso lhe afiançar.

-»*l}Oj»_

^OLLYUl O eura fts <»»™<™^ ío
MOURA BRASIL

oi no?
itua Uruiíuavaiia 37
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Vão ser arrendados os
f uniria rios portuguezes

Charutos TIEIRA DE MELLO
ta Melhores _r- COREANA 1 religiosas,

LISBOA, 21 (A. A.) — Por deliberação dn
Parlamento foi npprovado o projecto de ar-
rcndamcnlo dos seminários, cujos edifícios
se acham vnsios desde a expulsão das ordens
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Do que se tratará na sessãocesta noite na Liga

Monarcluca
O Sr. Joaquim Freire, Im uni me;;, mimafiitrevlsln coneedliln j. A MMTE. Irnçnu n nl»liludc dn l.lgn cíiso o governo porlugnex mioí>c resolvesse n ampliar n nmulstln. Eicon,nessa uccasião. eslnhelecldu entre n Liga e ns(igrcmlnçoes inoiiiirclilca» Kiius confederadasespalhadas pelo Ürusll, (|iie, si lal faelo nflose veriricns.se dentro de ;m dias, haveria >rompimento. O praso cMn esgotado e o grf-verno não ampliou .-, niunlsllu, informaram-nos.-•"•.Sirhruiiisri»iitrlTTTirri""iiíc n TTítii,''nssTiTf"íirõ""

cedendo, se collacara ineondlclonulincnle á
illsposlçfio do governo repiihlleuno, no ciso«le invasão do território porlugitez, ou si niimnlstin for dada nmiilamciitv, com relute-
grnção dos officiaes nos seus postos,Aceresee, informnm-r.os nluiln, unia outra eir-rimistaueii muito ülgiilfleallva e quo muito temmagoado os monarcliicns: festejou-sc, cm l'or-ttiiRil, a dota (,..c relembrou a qiiedn do Mlnlste-rio Pimenta de (lustro, havendo ale o Clreinlol.cpublicano 1'orliiguez enviado daqui mu Icle-
gramina de adliesão úqiiclles festejos.

A nmnlslla, conllmin o informante que nos«Lu esta nota, parece assim afnstoda, c o luva-s.,o uno parece provável, nem se sabendo aindam I iirluga! miei -virá niilitarmeiile no continenteeuropeu.
lísles e outros nspccii

assumpto da sessão dn
vè, será de grande Inlci

melindrosos serão
¦iffa, (pie, como se
isc pnra n colônia.

Ultimas noticias â MUI SPOMWAda perra
—•—

(itecebidas ate ás 18 horas)
——•—

A gcaiBtre offens.va t
nusiplaoa na frente'

italiana

0 que saoeo que vaiem
íiloumas madeiras do

Brasil
a1

Um trabalho, a respeito, do
engenheiro Barbosa

Penna
Pen-

que

de qualidades t-x-
is, Devemos, por-
esse grande lhe-

informações complc-
dimensões do cerne,

soltado completo nos
i, tive o cuidado de

O engenheiro Dr. Júlio César Barbosa
nn, que dirige, arliialmeiitc, o Laboratório de
Analyscs da Central do Brasil, acaba de con-chnr um longo trabalho sobre estudo
icz sobre "algumas madeiras do Brasil

O trabalho do Dr. Uarbosn Penna, segundonos disse S. S., é o proibido dos ensaios of-lectuados durante 12 annos sobre as madeirasiiaeionaes mais empregadas nas const ruceões.
Publicando esses apontamentos, declarou-

lios o Dr. Barbosa Penna, só lenho o intuito
de tornar mais conhecida uma das maioresriquezas do nosso paiz, concorrendo assim
para o completo conhecimento dessa riqueza

j o contribuindo para que diminua a importaçãodos 'Pinhos de ltlga", suecos c americanos,
! luo empregados aqui na capital, quer nas

obras particulares, quer nas do governo.Parn substituir esses pinhos estrangeiros,
freqüentemente atacados pelo cupim, temos:
para engradamciilos e vigamentos, o ipé, a
massaranduba, o guarabu', a peroba c muitasm.lras; para forros a caixeta, o jcquitibá e
para esquadrias, os cedros, vinhaticos e o
jcquitibá.

Qualquer dessas madeiras substituo com
vantagem os pinhos importados,¦—Nenhum paiz, continuou o Dr. Penna, es-
tá cm melhores condições que o Brasil, em
semelhante matéria, devido á riqueza das
suas mattas.

A variedade i grande
ecllenlcs para diverso---
Janto, não occnltar tal
louro que possuímos.

N'n meu trabalho dou
Ias sobro a densidade,
tolor.-ição, empregos, etc.

Cara chegnr n uni re
fcst udos que emprebetiít
(irgnnisnr um catalogo com os nomes e syno-
íivmia das madeiras, A' proporção que recebia
lie varias procedências as amostras (tocos)
rom os respectivos nomes vulgares, ia reli-
t-nndo as etiquetas e substituindo por nume-
íu de ordem, registando numero, procedência,nome vulgar c outras informações.

As amostras, cnlão nunicradas, eram eXa-
I minadas successivaincnte por vários marca-
dores dn listrada de Ferro Central do Brasil
c outras pessoas competentes, sendo as opi-
niões annotadas no referido catalogo.
_l'or este meio, não só fazia uma verifica-

ção como colhia syuonynios e outras uleis
informações.

Dos lócos, bem seccos e não duvidosos, rc-
tirava de ii a )'2 cubos com O.mO.IÒ de aresta.

Quanto a forma geométrica, houve de. mi-
nha parte o maior rigor possível e a toleran-
cia eslíibelecida para as dimensões foi de
O.müOIM, conseguida por meio da lixa e es-
cala munida de "vernier".

Em grande numero do provas fiz verifica-
ção da densidade, usando uma pequena balan-
ça hydrqstaticn apórfeiçoadissima, de Max-
Kohl, e, afim rle evitar a nbsorpção da água
pela madeira, mergulhava previamente a pro-va cm uni banho de parafina aquecida.

Com este rápido banho obtinha uma tênue
camada proteclora.

Determinada a densidade, sujeitava n pro-va nn ensaio de compressão em umn ninchi-
n:i de Mohr, até produzir o osmogameiito.

Nestes ensaios d? compressão a carga foi
sempre parallcla As fibras ria madeira. 

'
Os numeras que apresento no meu trabalho,

quer para a densidade, quer pnra a resisten-
cia, referem-se on minimo, máximo e. média
final de Iodos os ensaios sobre cada madeira.

Sobre o cerne, npplicnçüo, duração, etc., pu-de colher dados entre diversos marcadores da
Central, quando procediam á verificação das
amostras, e outros resultam de observações
nessoaes, quando ern trabalhos de campo.

Durante cerca de dous annos, cm trabalho
rle exploração, percorri uma vasta zona do'Estado de Minas, c em mais de Ires annos
consecutivos residi no listado dn Espirito
Santo, lendo então oceasião de atravessar'maltas virgens dotadas dos mais bellos ty-
pos de. arvores.

Os meus colh-gas dn R, de F. Sul Espirita
Santo ainda devem ter recordações de um
cedro que forneceu todn a madeira para viga-
meutos, taboodos para soallios o paredes, la-
hoinhas para cobertura, esquadrias, etc.', de
uma das maiores casas da "Colônia Virgi-
nia". pertencente ao colono italiano Agoslini.

Desde tal época, 181M, por curiosidade, in-
lernava-me e fazia indagações sobre as cara-
clcristicas e qualidades das nossas madeiras.

O trabalho do Dr, Penna trata tanibem da
ípnen mais própria do corte das madeiras, o
que tem muita influencia ¦•obre a durabiliíla-

hoxinms, m (a xoitjíj — Proac
tine li grande offcnslru ,,uv „i austríacos
nenhum <it< tomar na frente Italiana,

<> iiltiiiin roíiimunirailo d» quartel.go.
neral publicado hojo de manhã cm Viva-
HíLJlJz.\.,2li, ''.'¦li!"""' " segutidoi

Oh tiuntiiacrH accujutram ott montei
t um pomolon o Toravo, proseguindo im
H 'i( (nunvn para o mil.

Pende a inicio da offcnsiva, or anuiria-
eus aprisionaram 1)07 o/flducs e tS.fíOO
nntdadoH c capturaram 107 canina*, J.-J
nbuzolrofí c (i.s metralhadoras,

O príncipe herdeiro da Áustria etiegou
Trvilta, onde vae esperar o ataque ycul das tropas Imperiais contra Vlccnxa,
O marechal von HoUscildorf, e.r-ml-

nlstru da Guerra, assumiu o comutando
ilas forças austríacas
Tijrol.

Diicm de
r essa ram a
peneirando

qut operam no

lloma que os austríacos ulru'
fronteira no ralle tio Aslico,
em território Italiano, no

ponto mais próximo de 1'lccn.za, que dista
dali ;.•:> milhas.

Portugal fot-nece na-
vios á Itália

LOXmiES, m (i X0ITJ1) — .1 mala
pediu a Portugal que lhe fretasse alguns
dos vapores que requisitou recentemente
e que pertenciam a companhias alternas,

navios serão empregados no irans-
tropas nn Mediler-

da

Esse
porte de eereaes e di
ranço e no Adriático, ,

O governo poHugue-j, de ueeordo com aInglaterra, cav satisfazer o pedidoValia.

Um resumo das opera-
ções do Exercito iía-llano no mez de abril

A Regia Le_ tcgia I.egaçao da Itália communicaseguinte resumo das operações levadcffcilo pelo Exercito italiano no
ias

mezabril
Nesse mez, a guerra curopéa foi nssu-mmdo, por parte dos aluados, um nsnertouulTA5.vvwh0 dc eamn »*» ™*
Einquanto na Franca c na Itália se des-envolviam neçoes rigorosas contra as tropasdos impérios centraes, „ italiana continuavaa conter nela força o seu adversário na fron-te alpina, exercendo uma aclividade oggreisi-a, niethodiea e. reagindo violentamente con-ra todn tenlativa dc offcnsiva da parte dei-n. As operações, desenvolvidas então em zo-

n i rim ii _¦¦ iu_n li j__u_^i^_—iiMM^it|i|i|B^^^^^^^^^^^^

Um diplomata
recem=vindo

/'/// instantâneo do fogo dc haje
rua

entre t> Mackenzie e
(lateral Severiano

o liotohgo, tio cam/w du
'{romhskU

a fesln

A ri-.STA DO BOQUEIRÃO
Villa Isabel x Doquelrilo'1'rnuscorreu animada o nlogrcmcnti

promovida indo Boqueirão do Passeio c ren-
llsndn no campo do America.

Todos os números da primeira parle do
progranuna, cumpridos ã risca, tiveram deste-
c/ios apreciáveis,

O "inatch" dc "fonlbnll" entre o Hóquei-
rilo c o Villa Isabel foi bastante forlo e np-
plnudido, terminando com este resultado:

Villa Isabel, t. . ..., K .
Boqueirão, I. ''¦¦V&i]\£pk

INTEIIMSTADÜAL
Mnclícnzic x llotufogo e Icarnhy x Fluminense

Com uma enorme e solcctn assistência rea-
Iisou-sc hoje o "inntch" interestadual entre
o Botafogo c o Mackenzie.

Antes do jogo renlisou-sc o encontro entre
o 2" "lenm" do Fluminense c o Io "tenni" do
C, IL Icarnhy, cujo resultado foi o seguinte:

Fluminense, 0.
Jcnrahy, 2,
Em seguida, sob uma almosphcra de en-

Ihusiasmo, pelejaram o Mackenzie c o Iiota-
fogo.

A luta foi esplendida, uolnndo-se a forlnlc-
zn dos dous conjuntos que disputaram com
intensidade n victoria.

0 jogo terminou dcsln forma:
Mackenzie, 2.
Botafogo, '2.

Corridas

nas montanhosas de altitude supsrior amelios, deiam logar a brilhamn? I ri Uno, Col di Lana, Carnica.

le.s
c 1

1.000
episódios
ai Csm.'-

Os esforços dos alpinos italianos consegui-ram, no dia 11 de abril, a occupaçno de Lob-
¦,"-',a,. c Dossou l]i Gênova, a mais dc

de, ataque pelos'bichos, etc.

d.dOO inetros dc altitude. Entre 20 e 21 deniiril, foram expugnadas ns posições dc(.rozzoii di bargonda e Gozzon di Lares, ospassos de Lares e de Cavcnto. Seguindo dcoeste para leste a linha alpina, theatro danossa guerra, a 10 de abril foi oecupada, emMil dii Cedro, a linha entrincheirada sobivns traídas do monte Pari; no Valle Suzanaonde os austríacos dispunham de forças im-
porlantes, foi tomado, cm 12, SanCOswaldo.A II. o inimigo tentava, com batalhões nu-morosos, um ataque contra as posições avnn-
çadas ilahanas, eiilre Due Maggio c MonteCollo. Os combates terminaram com o re-cuo dos 11.0(10 austríacos nellcs emprega-dos. Nos dias 17, 18 c 21 tiveram logar no-vos ataques, sempre por nós repellidos, maso intenso fogo da artilharia inimiga deter-minou o abandono da posição mais avança-da, que por falia de tempo não fora fortifi-cada contra rrs tiros da artilharia.

Na Marmolaln, a 3.036 metros, nm dcsln-cameuto de infantaria italiana, guiado porMenolli Goribaldi, apoderou-se da eóla (i0e_ no dia 18 leve. logar a brilhai.lc occupá-
çno do cume Co] di Lana, em seguida ã ex-
plosão de poderosas minas snbtcrrnncns, que.Iizerain ir pelos ares a crista do monte, or,enlrincheiraineiilos inimigos e os homensnclle_ reunidos, nn esperança de pnrnlysar àaclividade dos italinnos, Nos escalões maisimportantes, os austríacos tentavam, no eu-
tanto, movimentos offensivos; assim suce-deu na zona do Alio Isonzn, especialmente
na zona do Moulcnero, em Vodil, Rnvnilaz,Iovorc.ek, Iodos eomplclnmenlc delidos.

NoCnrso, n leste de Sellz, os italianos
mantinham os vnlles de cnírincheiramentos
conquistados em fins de março. As opera-
ções fornm diminuidns nlé 22 pnrn reforçara linha conquistada, Na Jioitc de 2!) ft bri-
gada Acqui oecupava o enlrincheiramenlo
mais fortificado, que se estendia por 350metros do, norle a sul no Vallone Sellz. 0adversário tentou por todos os meios roi.i-mal-o. mas inulilmenle. As posições de Sellzlornm por nós mantidas totalmente-.-

O balanço da guerra aérea deixa patenteque o valor dos aviadores inimigos não es-Ia em proporção com n velocidade e a se-
gurança dos seus volivolos. Fizeram nume-rosas tcntalivns de incursões na Itália, ni.v
nenhuma deu importante resultado militar!Dous hydroplnnos nuslr.incos foram abati-dos, um na foz do Taglinmento, outro, proxi-nio a Grado, Na noite dc 10 um dirigivel¦ tnlinno bombardeou efficazmonte o grupofortificado dc Riva; nn dia 20, uma esqua-
drilhn dc apparelhos "Gaproni" hombardeou
a estação de hydroplnnos estabelecida no Ar-
senal dc- Trieste. A' excepçfin de dous csc.i-
liados ri tempo, todos os hydroplnnos iiiuni-
gos foram destruídos. Nesse periodo de tem-
po os italianos não perderam nenhum veli-
vol o. .

NO JOCKEV-CLUU
Por uma magnífica tarde foi rcalisada a

corrida de hoje, no J.ockey-Clnb.
A concorrência foi grande, bem como a ar!

inação das apostas,
Foi est-.- o resultado tios d.vcisos paríos:Io pareô — 1.450 índios — Correram: Fe-

niano (E. dc Oliveira), Image (It. de Oliveí
ra), Bliss (I, Carneiro), Sicilia (W. dc Oli-
veira), Quito (II. Coelho), Boulcvard (E. Frei-
tas).

Venceu Image; cm 2o Bliss c cm 3" Sulliní
Tempo, 97" 1|5,
Poules: 425200; duplas, 119*000.
Pulou nn ponta Fcniano seguido do Bliss

c Sicilin. No antigo areai Bliss atacou Fenin-
no, dcsnlojnndo-o, pouco depois, da sua po-
olçno( Wu entrada dn ruoln .SÍcilia dominoil
Fcniano e atacou Bliss sem resultado. Na set-
ta dos 2.000 inetros Image avançou por fora
c triumphou sobre Bliss por dous corpos e
com facilidade Bliss bateu Sicilia por cgunl
diffcrcnça.

2" parco — 1.450 metros—Correram: Ama-
zpne (L. de Souza), Gragoatú (I). Ferreira),
Demônio (A. Olmos), Fábula (11. Coelho), Di-
ètadura dt. Cruz), Espoleta (E. Freitas), Sy-
derin (\V. de Oliveira) e Camclia (J. Esco-
bar).

Venceu Gragoatú; em 2o Camclia e em 3"
Svderia.

Tempo, 97" 'òji.

Potrlcs: TnsTOii; duplas. C7Ç100,
A' saida Sydci-i.i tomou u ponta,(iragoalA c Demônio. No antigo

go.iln ('.osíilojoii Syderin, abrindo

seguida de
areai Ora-
uni corpodc luz, Syderin, nu rccln final alncou o "len-

der inulilmenle, e Cainelin avançou por fo-ra. Grngoaln ganhou bem por um corpo, ten-(Io Camclia obtido o segundo logar lambem aum corpo dc Syderin,
3« parco — 1.00(1 melros — Correram: Bue-nos Aires (I.e Menor), Príncipe (A. Fernan-dez), Patrono (I). Ferreira), Clniuiaut (Mi-choels) c Vou-You (li. de Oliveira).Venceu Príncipe; ein 2" Yon-You c cm 3'1Patrono,
Tempo, 127" 3!5.
Poules: ,'j!).?200;' duplas, llir>S20ti.
Príncipe venceu de ponta n ponta, Foi per-seguido ;'i salda por Patrono, que conservoua sua posição até o distanciado, onde Vou-Vou o subjugou. Príncipe chegou bem a umcorpo de You-You e esta a tres corpos dcPatrono,
•I" parco — 1 .«Oi» melros — Correram: Mas-

troquei (Gibbons). Marinlvn (A. Fcrnnndez),Scamp (W. de Oliveira), Goytacoz (D. Ferreira), Alias (A. Olmos) c Adam (Zabala).Venceu Marinlvn; em 2' Mastroquct e em•>' Goylacaz.
Tempo, 103" 33.
Poules: 25-9900; duplas, 32§C0O.
Bella corrida e deslumbrante chegada.

Scamp piiehou a corrida. Marialva pulou em
segundo, mas logo cedeu esta posição a Adam,
que Toi cm perseguição do "leader". No meio
da recta final Scamp suecumbiu e os restan-
tes avançaram em bolo. Marialva distanciou-
se um pouco e fez a victoria sobre Mastro-
qucl por tres quartos de corpo. Este bateu
Goylacaz que foi terceiro, por meio corpo.
Goylacaz subjugou Atlas, quarto collocado,
por cabeça,

5' parco — 1.720 metros — Correram» Ar-
gentino (D. Ferreira), Pnrade (Zabala), He-
bréa (D. Suarez) e Espana (L. Araya).

Venceu Argentino; em 2" Espana 
*c 

em 3"
Parado,

Tempo, 112" 2!."..
Poules: 215300; duplas, 19?800.
Na ponta saiu Argentino, seguido dc Pa-

rade, Espana e Hebréa. Esta ordem foi con-
servada até a grande curva, onde Espana ha-
leu Parade para ir em perseguição do "len-
der". Argentino, entretanto, resistiu ao ata-
que para vencer firme por um corpo. Parado
foi terceira a dous corpos.

ti" riareo .— Clássico Esperança — 1.000
metros CArreram: Guido Spano (,T. Car-neiro), Ornatinho (Micnacis)} - Paráaí cn.
Suarez), Batlcry (D. Ferreira), Pégaso (Glau-dio), Rampelion (Zabala), Interview (Mar-

(A, Fernandez) e Aragou

!:'Mfãu de o^a v3sflta ao
3i»í Mert,:mnQ l® ia

Fwesiâos

cm 2o Pcgaso e em

ccllino), Fidalgo
(L. Araya).

Venceu Batlcry
Guido Spano.

Tempo, 123" 2i5.
Poules: 238800; duplas, 48?600.
1° parco — Venceu Aluado; em

Angevinc c em 3° Image.
Tempo, 105" 315.
Poules: 81$800; duplas. 335100.
Movimento geral: 105:047$Ü00.

2' Bello

foram inhuinados, com grande pompa, cm
Bagdad, a 12 do corrente.

Esle faclo vem provar â evidencia a falsi-
dnde dns noticias de origem turen, segundo
ns quaes von der Goltz morrem, de febres,
n 1!) do corrente, pois, si isso fosse verdade,
ellc-nno teria ficado quasi um mez insepul-
to nem poderia ser embalsamado, ....,,.:
Os boatos úe paz e as yyy-declarações do Sr. Poln- ^ '
PAUIS, 21 (I-Iavas) — Referindo-se ainda Si

tentativas nllribuidns no papa, no sentido de
apressar a conclusão da paz, o "Tcmps" cs-
creve que as recentes declarações do presiden-
te Poincaré sobre o assumpto são bem claras
c categóricas. O presidente desmentiu então
que a Ailemanha tivesse alguma vez offereci-
do a paz c nffirmou que os alliados somente
poderão acceitar uma paz baseada nas condi-

ções que elles próprios apresentarem.
Estas declarações, acerescentn 0 nlludido

jornal, devem calar definitivamente no espi-
rilo dc todos e evitar que dc futuro alguém se
lembre de trazer ao conhecimento dos allia-
dos propostas vindas direclamente do ini-
migo."Isto, conelue o "Tcmps", põe definitiva-
mente, termo a Iodas as tentativas de media-
ção benevola."

MO

quaes
ie cn-

fl ¦iWH

soa
spalola elep

p.

oja
nova eirecíopiav5-,v,

ii.-üiiiii-se, ns 1"i iiora-'i Cruz Roja Espanola
1 junta directora, (|ii

. no Centro Gallcgo,
para eleição da sua

¦ ficou assim consli-
.liiiíl

, Presidente, D. Kn-im
aez; vice-presidente. ))•viulo; 1" secrelnrio, I)'<'¦'.: Ü" secretario, I). f•cila: i" thesoureiro. (l•os da liihe; 2'- (hcsuure
JÇira; sogacs: í).,tuni
cisco Pascoal Car/ü.

.U'Z. D. Delmiro Caba
^"iio 

Aurélio Pcrcz «11. 1). Amadeo Sequie-r..s Marlins. I). ,Iua6 Eonc '
»oel Vidal Solclino.

Martinez. y Fernan-
Evnrislo Domingucs
¦losé Chinchilla I'e-
iiuiel Rndriguez Va-
tionstaiilino Ncquci-

dro. Adolfo Pcrez Fei-
Lopez .I-iraba, D.Fran-
'. José (íonstnnte Pe-

o de ürnu.io, D, An-
..niadeo .

-'•'. Vasquez e D. Mix-

Os «Taube» ausíriacos
novameníe em Veneza
PARIS. 21 (A NOITE) — Telcgrapham deVeneza informando que ns "Tauhes" austria-cos de novo visitaram oquella cidade, dei-

xando cair diversas bombas, umn daexplodiu no telhado do liole.l cm que si
conlrava hospedada r missão frnnceza,Nao houve, porém, nenhuma victimn a re
gistnr.

A maior parte dns bombas lançadas peloaviadores austríacos caíram no mar.

Võn ígel peraníe os M-
bunaes

21 (A

irrompe no raiacio
dos Supplicios

companheira. Sepuitaram-n'a quinla-feira
passada, isto é. hn Ires dins.

Na mesma capella foi o seu cadáver ex-
posto, onde esteve das 15 horas de quarta-feira até as 17 dc quinta, quando se rcalisou
o saimehto fúnebre.

Acompanharam-n'a an cemitério quasi to-
das as enfermeiras do Hospício.

Actualinente, ao que nos informam. lia
seis doentes de lypho em tratamento no Hos-
picio_ : dous homens e quatro mulheres,
quasi todos enfermeiros. Eslão em trata-
mento no Pavilhão Pinei.

Eis abi, pois, o que nos foi informado arespeito da denuncia. E também nos consta-
ram que o director do Hospício não acredita
seja o lypho o mal que ali prolifera. "Força
dc imaginação dos facultativos", diz die,
quando lhe pedem providencias.

Pata finalisar, a ultima informação que)btivemos d edificante na realidade. Eil-a :
Próximo ao edificio do Hospício reside o

Dr. Teixeira Brandão, medico do estabele-
cimento. Uma pessoa dc sua familin, uni
menino de. 12 niuios, foi acorametlido do
iinsm-. mal.

Quer isto dizer <-juc, por falta de providen-
cias. pela incúria dos responsáveis pelo quese passa nn Hospício, vem o mal a transpor
as portas do estabelecimento, a propagar-se
cn fora...
(Urge, pois, que sejam tomadas providen-

cias para, dc um modo completo, ficar apu-
rndo o que nos informaram e se apresenta
com aspecto de extrema gravidade. Não é
mais possível continuar o Hospício n ser o
Palácio dos Supplicios.

íl.H pouco úo aseumptoá
corames-G.acs

Visitámos esln lurde o Sr. Alexandre dc Ia
1 niMilis, novo encarregado dns negócios do
Peru, que desceu ao anoitecer de hoiilcin dc boi-
dn do "Darro" acompanhado de sua líxinn. fa-

-mil ia
Esse diplomata peruano, que jn pertenceu i\carreira consular, lendo mesmo sen ido nn

Pen., nn qunlldudc de cônsul geral no periodoni- 
[808 a 1001, nchnva-se ullliiininente na Co-

lombln para onde feira no posto que ora ocrupa
depois uc linver porninnecldn alguns niuios como
secretario de legafüo, ora na Ilcspnnha, ora na
Bolívia.

Quando S. Ex, nos recebeu palestrava ooui o
1'' secretario da legação do Chile, beindizcillln a
feliz coincidência dc cnconlral-o depois de ha-
verem travado tão Intimas r( lações na Bolívia,
onde ambos serviram ao incsma tempo.•--A vida de verdadeiros nômades que nos im-
põe a carreira, lembrava com alegria o Sr. de
Ia Fucntcs, reserva-nos por vezes essas delicio-
sas surpresas.

E como depois de semelhante effusSo lhe
perguntássemos peln Pátria, o encarregado pc-n.ano, ao par de palavras de muito enllmsins-
mo c saudade, contou-nos como lá, quasi nas
vésperas dc sua partida, levara uma queda quelhe offcndorn a tíbia, difficultundo-lbc os mo-
violentos.

15' por isso que S. Es. só dentro dc dous ou
Ires dias poderá fazer suas visitas de cstylo C
tomar conta dos archivos da legação, que eslão
im poder do Sr. Olhou l.eoiiardos Júnior, con-
sul geral de seu paiz.—Medidas dc ordem econômica, lembrou o Sr.
de Ia Fucntcs, levaram o nosso governo a sup-
priniir ocluahnenlc a legação daqui, para onde,
como sabe, venho na .simples qualidade de eu-
errregado de negócios...

Como disséssemos a S. Ex. que a medida do
governo de seu paiz deveria parecer a Iodos
acertada, tendo-se em vista os embaraços fi-
nanceiros originados pelas circumslaiicias (x-
cepeionaes dn Europa, embaraços que não são
apciias do Pcrú, mas tanibem do Brasil e dc
tantas Republicas sul-americanas, o Sr. de Ia
Fucntcs, concordando, ajuutou:

—Felizmente agora o Peru tem melhorado
.visivelmente; o seu commercio dc exportação
nugincntn dia a dia de modo a compensar tal-
vez dentro ein breve o natural desequilíbrio fi-
muicoiro oecasionado pela guerra. Temos ex-
portado assucares em grande quantidade não
só para o Chile como para os listados Unidos,
acontecendo o mesmo com o nosso algodão, queestá tendo ampla entrada nos mercados curo-
peus. Além desses dous produetos, cujo com-
mercio vae tornando aos poucos folgada a si-
tuação do paiz, convém citar o cobre, que cx-
portamos em grande escala para a Norle Ame-
rica, a praia c ainda alguns moines raros,
Dctunlmentc de alta procura.

Foi assim, falando sobre commercio de ex-
porlação, que S. Ex. teve ensejo de recordar
sua permanência de ires annos no Pará c a viva
impressão que lhe causara a riqueza daquella
praça num tempo cm que o dinheiro por alicorria a flux graças ao comnicrcio da borra-
cha.

O Sr. de Ia Fuenles falava do Pará dc 1900;vieram-lhe de certo a mente as condições daépoca actunl, quando S. Ex., depois de'alguma
pausa, disse:
,.:r^.lí!i,vi'/'' "':'"•;" ''«ymelhoramentos mate-unes de que tenho noticia, o Para, po, rürça(Ia crise mundial, não se encontre aclualmenlenas mesmas condições, Si isto, porém, nconto-ce com o comnicrcio, outro tanto não acontece¦ieguranienle com os homens, com os brasileires,
que sao os mesmos de então, c que costumamse caracterisar pela delicadeza e intelligencia

Neste ponto dc sua palestra o Sr. dc Ia Fuen-les disse estar convencido de que lhe ha deser muito agradável voltar á convivência dos1 rasileiros, e nos elogiou muito a riqueza Hte-raria e as bellezas da língua porlugueza que,disse, muito se amolda ao gênero poético.Descrevia S. Ex. as bellezas de sua viagem
pela cordilheira chilenn e registava sen pezarde nao ter podido, eomo projectara, desembar-car cm Santos c tomar trem para o Rio, quandoV-. approximarani Mme. Alexandre de Ia Fuen-tes, trajando elegante "tailleur", e a esposa doSr, 1" secretario da legação do Chile.Houve apresentações c, como todos desejavamcombinar passeios pela cidade, cuia naturezaUiuminaçuo c calçamento elogiavam aquellas
jcnlioras, agradecemos a gentileza do Sr.'dc Iari entes e nos despedimos.

«¦s*^.
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Noi it: - Em con-
cn-

cujo

NOVA YORIÍ
sequeucin das provas de culpabilidade
contradas entre os papeis de von Igel,
exame está terminado, e que indicam ser es-
se addido á embaixada allemã um dns che-

idos
^•o.l

fes_ da espionagem leulonica nos V..-U
Unidos, o governo resolveu subincller
Igel ans tribunaes dela cidade.

O processo dc von Igel deve começar
Ioda a próxima semana.

Van der Goiíz foi se-
pu.íado vm Bagdad

PC»!

LONDRES, 21 (A
morlaes do marechal

NOITE) ¦- Os restos
illemão ven inv Goltz

Pessoas alarmadas vem
denunciar

o que por ali se passa
Uma denuncia gravissiva chegara nn nosso

conhecimenlo : No Hospício Nacional está
grassando o lypho 1

Como se sabe, é um inyslerio a vida no
Palácio dos Supplicios, Fomos averiguar • a
denuncia, desanimados, embora, ante a per-
specliva dos embaraços que iríamos encon-
Irar, á procura de informações exactas qu?
•oiilirinassejn ou dc-ifizessein a denuncia quo
recebêramos, Infelizmente, o que consegui-
mos saber aulorisn a crença nn lerrivel no-
licia, aliás já confirmada por um medico e
transmitlida de boca cm boca por abi.

Colligindo informações, obtidas a ciislo.
conseguimos salier que, no Hospício, já va-
rios casos falaos de lypho oecorrerain._

Segundo o que nos disseram nossos infoi'-
inantes, o primeiro cn>o havido no Hospício
foi o dc umn louca, ali internada, cujo nome
não nos foi possível obter. Os médicos do
Ilospicio, não atinando com a enfermidadi
de que fora a demente acommeltida, fize-
1'om-n'n remover para o Hospital de S. Se-
bastião, onde. pouco depois, vciu n fnlleccr.

Emqunnlo isto, no Hospício se verificava
o segundo cnso. A enfermeira que tratou da-
quclla demente, D. Maria Ferreira, quaren-
ta dias depois, o praso c.vacio <ia incnbação
infec. isa, dc se verificar o primeiro caso
adoceu, victimada pelo lypho. Não resis-
liu. Falleccu no Pavilhão Pinei. O cadáver
foi exposto nn capella do Ilospicio, guarda-do por alguma.-- enfermeiras, (jue :
vam no correr da noite.

Itealisado o enterro, sem que a
fosse dado saber a "coiisn-moriis",
i!uu que a epidemia, já inii-iadá. c.
a devastação.

Uma outra enfermeira, Ti,- Benigna
Uicbí, ndoecea. Era ® typho.- Seiruiu a

Ima vi
é e

ia :ueza
a a ci ^

LISBOA, 21 (A. A.) — A villa de Abran-U-s, situada a margem direita do Tejo, na
província da Eslrcmadura, foi elevada à ca-tegorln de cidade.

A PARTIDA TlOS MINISTROS POR-TUGUEZES PAUA LONDRES E PA-
RIS

LISBOA, 21 (Havas) — Consta que foiadiada a partida para Londres e Paris dosSrs. Affonso Costa c Augusto Soares, respe-ctivnmente ministros dns Finanças e Nego-cios Estrangeiros.

O SUBSTITUTO DO MINISTRO DO
INTERIOR DEMISSIONÁRIO

LISBOA, 21 (Havas) — O Dr. Pereira Reis,
que apresentou o pedido de demissão do car-
go de ministro do Interior, parle depois de
amanhã para o Bussaco, afim de tratar dasua saúde.

A "I.ucla" diz que, provavelmente, o sub-
stihito do Sr. Pereira Reis
será o Sr. Alexandre Braga.
¦••"" ——-»-—m%9 Ç»»«
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t-1'essantes informações
de um deputado

amazonense

©Siega a Vsotos-ía o Si»
Pinheiro Juasaâsos"

VICTORIA, 21 (A NOITE) -- Chegou nqui,ás JU horas, o Dr. Pinheiro Júnior, que foi rc-
cebido pelas autoridades federaes e nuiiiosamigos, sendo pelos mesmos ncompanlmdo
até á residência do Dr. Thiers Velloso, de on-de falou ao povo, agradecendo essa niani-fcslação,

Falaram tanibem os Drs. Thiers Velloso cisaac Cerquinho.
Reina complela calma.

I.TIMA5 INf0r\MAÇ0E5
RAPI&A5 l MINUCIOSAS

TODA A REPORTAGEM
0AvA NOITE'*

Não valem...
A policia apprehenue milha

res de «vales» falsificados
"DA-se" -i, Jl, fl, fl... valesI
Km todas as parles, em Iodas as corei, emtintos oi Ininnníios, appotoccm os cnrln/us,como engodo. I-: soffra a granimallcn r.minquolle "da-sc o soffrc n fabrica dos cir.ar-ms com as falsificações.
\ .irias npprchcnsòcs lém sido feitas | ela

policia de vales falsificados para brindes dc
Jl «iHWiWiUMIMWMW-iMllinM-.TV«WUIIiim>

Os quatros falsificadores; Alcebiades /¦',(-
ria, José Sati:ia:eno, Juvenal Faria e

José de Soma

cigarros, mas os litlsificndo-es não desanl-
main. Hoje, oulra. dc milhares de tacs pa-
peis, foi feita pela policia do 4" districto.

A companhia Souza Cruz fez a denuncia. Qdelegado Pereira Guimarães e commissarios
Mario c Eugênio, encetaram as diligencias,
prendendo os falsificadores e npprchendendo
cerca de setenta mil vales, já impressos, cli-
chés, etc., na t.vpographin da viuva Cuiilia
Menezes, á rua Buenos Aires li. 230.

lista senhora arrendara o estabelecimento
a Alcebiades & C„ que "exploravam" então o'"negocio".

Foram presos 0 gerente da casa e chefe
dos falsificadores Alcebiades de Faria, os ty-
pographos José Nanziazeno c José de Souza
e o servente Juvenal de Faria, quando fnl-
sificavam os vales, sendo todos autuados.

Pensa a policia que o principal falsificador
seja um italiano do nome Caruso, fabricante
de perfumes, com casas de photographins ba-
ralas, rotulo para a exploração de jogos pro-
hibidos.

Caruso também foi detido, proseguindo as
diligencias.

COMMUNICADOS
I i WIILHI ¦¦P»i,iH MWBBWWi 'II' i'
i^iíiirMiiiiTriiHriiwfi^ ri 7~ s

DEUS DA 0 FRIO
CONFORME

A ROUPA...

as melhores e as
mais baratas são as

• r=z DO z

h. escolha primorosa das madeiras cem
que são fabricados nossos moveis

i o priiicipai factor do
renome da nossa casa

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

)¦;

R. Ouvidor 93-3B

SV «a.

ri resa-

iií;i.'í:.: :

não lar
nlinuass

Ma-
sua

Iil-1.1.0 HORIZONTE, 81 (A NOITES --
Conversando com o deputado aniaüoucnsc'•-.pliigemo Salles, dcclnrou-inc S. Kx. queexislein cerca de 400 navios encostados einvanos portos do Amazonas c do Pará, iodoselles de propriedade de particulares.

_0 deputado amazonense lembrou a conve-mencia do governo aprovcital-os na navega-
çao de cabotagem, permiltindo ao Llovd me-horar a navegação para o Pará e porlo:, es-trangciros.

Declarou-me mais S. Ex. que ha muito,annos trouxe para Manáos diversas
de excellenlc hulha npnnhada
tca ou 1'iilomav.i, afiIncute
alias, confirmando
sor ilai-tt._ que foi o primeiro que ia existência de terrenos earboniícros uz ba-cia «o Amazonas.

amostras
no valle rio

do Amazonas.
pesquizas do proles-

navios ie iierra qnem tia mmMmiÊw
Estão cm preparativos pava deixar o nosso

porlo, por estes dias, o cruzador "Hepubli-
ca", o cruzador-torpedeiro "Tymbira" e o
deslroyer "Alagoas", que em serviço da guar-da da nossa neutralidade, vão estacionar, re-
spectivamenle, em Santos, em S. Salvador c
no Recife.

Km Santos encontra-se aciualmente n der.-
Iro.ver "Matto Grosso", que logo que seja sub-
slittlido. seguirá para 1'loriauopolis. d'o onde-
regressará a esla capital o deslroyer "Ama-
zonas'*, que lá se acha,

O cruzador ''Tiradentes'', Vae está presen-temente em Pernambuco, c ov-Xisador-íerpe-
dçiro "Tamoyo", 

que guarda o porto da lia-
bia, logo que sejam substituídos deverão re-

_ grassar tanibem para soífrereia aqui a limpe-
h« dc gue carecem. " -

Gonstrucções
Sluna Uzom tíe ÂimeStía e

Serzedollo Benites Mendes

urgi fio do tios
Cirurgia geral,

Residência

•Jornal tio Brasil», .V

Dr. Rodora) de Freitas, ci:
pilai Centra] da Marinha —
partos e moléstias de m-uIio",
Rua Conde dc Bonifim n. G13, telephone 5o9,
villa. Tem na própria residência uma instíil-
lação privativa rara sua clinica cirnrgica.-
Consultório : Rua Gonçalves Dias n 01, dií
1 its 3 —- Telephone G.132, centrai. Tendi
regressado de iJuços dc Caldas, acha-se nova-
mente á disposição de seus clientes.

•8*

m
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Savier

BALBINA ALVES
\'hiva Alves c filho, Albina Alves

Antônio Alves e mais parentes ausciu
tes participam o fallecimenlo de sul
prezada sobrinha e prima, hoje, ás <
horas da manhã, sendo o enterro ama.
nhã, '22 do corrente, ás 8 horas da ma-
nhi para o cemitério de S. Frâncísct
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MANTEIGA VIRGEM
Posteiiriaadi» (reelmnc) kilo n 3I800 Ou-

virtoi 14'J Ullario Pnim/rn,

O Lopes *
I--' n,noni <i,i a initiiiin 111.11- raniilii nai Utorfai oollo.cr. muioroí viiiiliigtni* 110publico,o iTiir-utu.o.- 111.1i' ii|»i-ii- <uiuo corrlilai do eu.

Milln-.. — llu.i .1.1 Ouvidor. Ul.

João Mauoel Martins

tl.uizu 

Maria Ilossolul Martins, l'rme
Iluda Mnrlins Guiiuarãe ,, .losé MiirlhlK,
l)omiiii;os Salgado llihii.o (iulinuráes ePaulino, Saldado .V C, profundamente
aftraiiccidos a todas as pessoas quu 1 •
dignaram acompanhar oh rostos mortncH

dc seu saudoso marido, pae e >..gro JOÃO MA-
NOHL MARTINS, as convidam .ii.vaiaeiile para
assistirem á missa dc 7" dia, que su realismo
terça-feira, '-'II do corrente, ás d l'.' horas, nr.
(illa.-inór da egreja do S. Francisco dc Paula,
antecipando a todos os seus sinceros agradei-1
1 '«MIIOS.

Madmia. o Fqvi clra de Souza
Denioerlto César de Souza, [instante

compungido, convida os seus mnl<*ns
para assistirem á missa de 7' ilia uno1 " í1'' '•"¦nello Vlcenlo leelai-ou-uos qu>
em siiffrnflln da alma do seu querido . ,u,!° «luiinlo vem siifTreiido Já deu coiiíte-
tme-MAX-IMl ANO'REUKEIIVA Dli soc••'"i•44TTt;Tr""!rTTr~rT^riTn'l'¦• itHciarimr do Estudo

'já  i i ii ti EI ii i i .i v , ¦ ii,!.. I i i-i  i ¦>, 11..1 1.. ......

Vexames contra um
escrivão no E. do Rio?

UMA GUEIXA GRAVE
Procurou hoje A NOITE o Sr. capitão Cor-

nello Vicente dc Almeida, escrivão do Juizde paz (Io li" dlslrlclo dc Mngé, que nos uar-
run u série vorgonliohn do vcxiiiiioh de quevem sondo vlelima, dc ceio tempo a esta
parle principalmente, islo é, desde que fui
creada a lei u. I.ytlll. dc janulro ultimo, II
qual dá direito á vitalieiedade aos escrivães
de paz que coutam mais dc dez. annos de
serviço,

O Sr. Cornelio Vlcenlo exerce laes fiinc-
ções ha mais de Iresc annos, a dlsso-UOH que,cin seu favor, possuo certificados de todos os
juizes ile paz com quem leni servido.

O escrivão dc paz do li" districto de Mojlí
queixa-se de ipie o Dr. Abel Graça, Juiz, de
direito, é qmni mesmo lhe faz a peor nuer-
ra, lendo ji arranjado, Incuinpetcnlciueule
aliás, a sua stlbslltlilçáii, e m-iii quo elle le-
nha pedido demissão ou fosso dcmltlldn pe-
Io juiz. de paz, n uiilcii iiulorldnde cuiri|icleii-
le para fazel-o.

') Sr. Corilclh) Vlconlc leclnrnu-uns qu

/A manda celebrar imtiiiiin, svuuii-
Ai-feira, 22 du corrente. ás '•> lioras-, uo ai-
tarniór de N. S. da Conceição, ua matriz
de S. Francisco de Paula, pelo que desde já
sc confessa eternamente gr.iio.

¦to Ilin. havendo iainueiii
urdem de "habeiis-eorpu

(Vldrio Proeriç» Gomes
Damaso Proènçn domes, seus filhos,

llosalina Figueiredo Proènçn (iumes c
Alfredo Figueiredo, pae. irmãos, viuva
e sogro do saudoso MARIO 1'llOENCA
COMES convidam seus purenlcs e .uni- ?£ ,""", 

"
¦>..t i, ucl.ll •, ...: i.. ...... .11.. . "'i". o.i oenigos para assistirem á missa de fll)° dia

ju passamento, ás :> l|2 horas de segunda-
feira, -- do corrcnle, na egreja de S. Francisco
dc Paula (capeiIa da Victoria) . desde já agra-
derem.

Br. Eâmvnâo íímenia
(Fnllcclclo cai S. Paulo)

.... ,, , ,.,,. ., ,. , iinie o escrnao de paz ( o li* d str e o d.-¦_ Adolpho \. de Oli-,.ira (.outmli.i vi.,.,.-. ,-,,: ., v;,.,i,.,. ,.,.,. ,,,..'
5 Jcnny de Oliveira Coutinho pnrtici- ,-ls ;llll(„,-<lades judiciarias e policiaes fl uml-•çÇp iam a seus parentes o amlKos que em IICIl!H.„ ,„,„., „ 

J,ui.io..iviilllo 
:ls 

'',, 
." ,-:ii! t r.'i!« tft iím fll lil n lio -,.»m iM)i"ii:» J.t i*í ii  * .. . '" *'m "

inpelriido umn
ao Tribunal d.i

llelucuo fluminense, a qual fui lioulem dis-
ciilida.

15, com o despacho judiciário em seu po-der, o escrivão dc paz do li" dlslrlclo de Ma-
Kje embarcou, á tarde, na Praia Formosa, com
destino á Uni/ da Serra, onde lem sede o
seu cartório, Mas. antes le checar o Irem
ii estação, viu o Sr. Cornelio Vicente que uni
seu filho .. chamava, pedindo-lhe que des-
cesse, e acccdcndo, ouviu daquelle que vol-
lasse para .. Mo, porque na pia Ia forma dá
Holz. da Serra eslava o sub-ciimmissariu de
poli. ia local, á frente de uma escolta de pra-cas d.. Exercito, em serviço na fabrica do
pólvora da listrei In, com ..riem do juiz de
direito Al.el Graça para o prender.o Sr. Cornelio Vicente, acompanhado da-
quclle seu filho, regressou enlão para esta
capital, o que fez. a pé alé á estação de Me-rily,

11.iie o escrivão dc paz do li" dlslrlclo d,

Iraii
Exerci

Hispildl Oüilial

I. iiffragio da alma de seu ciinliado el niellerun i i'.,.-,--. 
",,'.i 

,.,;.'.]';¦'.;", >""i V 
'"',

irmão, DR. EDMUNDO PIMENTA, \ ê"ín,h,aês. P«Juuo 
das boas k-i-

fazem celebrar miss.i em a matriz da
Gloria, ás !i I 2
limo di.. d,, i

horas d dn corrente, son-..
,:s,,,n;,„.,dõ-s:,.d,,„ atinei,,, 

fo^ft fo fáfo^ fo Q^

Tenentes do Diabo
Avenida Rio Branco n. -1 79

sob a dirceção do cauarelicr JULIO DU

^gífí5ê.2GC3g91W::lto
Américo V. Mallio Carneiro o familia,

ignorando o endereço de alguns collegus c
amigos que os acompanharam por oceasião
da enfermidade e morlc de suo filha Dilui,
vêm por esle meio palcnlear-lbes os seus éter-
nos rceuubec imenlos.

Rio de Janeiro, 21 dc maio de 1010.
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JAXli Í.AXCLVIS, cnnlora à voix! IIOIll', ,-aiiluia
icsjiiiiiliiila! SOItRI.I.l GlOIltilS, bailarinas italianas!
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Não fosse o cofie forte...
Xiui passando.,, talvez para consolo do

população, visto que não são súmcnle as casas
particulares as assaltadas pelos ladrões... Tant-
bem as repartições publicas são tentadoras, a
principiar pelo Museu. Assim, mostram os Srs.
ladrões iiáo lerem prcdilccçôes.

f ciente a policia do 5° districto de que umn das
portas da Faculdade de Medicina estava aberta,
tomou as precisas providencias. Indo ao local
o Dr. Albuquerque Mello, delegado, e commis-
wirio Nimcs, na pre«ènça do director da Facul-
dade, Dr. Aloysio de Castro, foi verificado o as-
salto, á Ihesoiii-aiia do estabelecimenlo, de cujo
cefre não conseguiram, porém, roubar o diubei-
ro em deposito, cerca de 5:000!? c outros valo-
íes.

As inv.-sl !..-•..,-ôvs ft-ilas provavam que os as-
snltnnles, penetranoo durante o dia na Facul-
dade, ahi se esconderam, esperando o cair do
iv.ite. Com instrumentos próprios, tentaram ,
arrombar o cofre forte, o que. não conseguiram, Itendo-o forcado por todas as formas,' inútil- '
mente. <

Abandonaram enlão o intento, nada levan- >
co. Pela porta que dá para a rua Santa Luzia, '
saram, sem serem percebidos.

A policia fez unia inspecção dn local, tirando |photogra])hias e examinando ns impressões e Isignaes deixados pelos assaltantes, sendo |mctnurado inquérito.
¦'--¦— »—'uago^B_—»_^.. _____^____ .„.,..1BUDoenças úo apparelho diaesíívo e (5o svsíoma nervoso. -

Raios X. — Dp. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, $9, de

V-^ v^f *_*, \_f\y

Centro Republicano do Districto Federal
Realisa-se depois de amaiiliã, ás 11 lioras,

na sede do Centro Itepuhlicano do Districto
Federal, a inauguração do retrato do velbo
republicano Lopes Trovão. O acto será revés-
tido de solemnidade.

Centro Musical
Eslá convocada para depois de amanhã, ás

12 horas, uma assembléa geral do Centro Mu-
sical do Rio de Janeiro, para eleição da no-
va directoria. K' certa a reeleição de quasitodos os aeluaes dlrcclórcs,
—¦—— ¦ ¦ ¦—»¦ 1
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A manifestação dos
estudantes ao Dr.

Borges de Madeiros
PORTO ALEGRE, 20 (retardado) ..',. A.) -

Acaha de realisar-se a manifestação dos eslu-dantes ao Dr. Borges dc Medeiros, presidentedo Eslado.
Em longa "marche aux flamheaux", interca-ladii ile diversas bandas dc musica e levando á1 rente a bandeira nacional, empunhada por umcsltKtanle, n prestilo percorreu parte das ruas.Sete de Setembro, Andradas e Marechal Floria-110. até á residência dn homenageado. Em todasas ruas as familias oecupavam as janellas e ba-liam palmas a passagem dos estudantes.
ha Ia ram dous esludanles que foram muito••'Pplamlidos. O Dr. Borges de Medeiros res-

pondeii congralulando-se com a moeidade elembrando o papel desta na propaganda e 111pioelainaiaiu da Hepubllca; fez a apologia da li-Jk idade do ensino, sendo calorosamente applau-(1 Ku),
A 

ça-a dn Dr, Borges de Medciros.achava-se
repleta de amigos e familias.

TafssIMão NOLT/ilO Uü SILVEIRA
RUA (1 ,\ A! FANm.VM , _r'e|L.„.ms 61 rr,—aJSfj'—1

D .\IO.M MNTO

"•crafte»
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O incidente reznltanle das declarações (ei-tas neh, Sr. Uauilloux l.afonl não pôde afe-lar nem de lonje as reliay.es ofieiaes dotSruzt com os povos que, aliados, combatema AUemanhn. Nem tão pouci deve esse la-menlaoel incidente diminuir a simpulia ge-¦ nerozri com que desde a primeira hora'oshru-ileiras acompanharam a França na tor-men!a que deziibou sobre a Europa. Aqui!)
loi nina gaffe de am banqueiro. F. só, Ail-mil ido, por sua qualidade de banqueiro e
chefe de um grupo de capitalistas eom in-leresse no linr.il. a tratar diretamente eom
o Prezidenle da Republica dos seus negócios,não podia ser si não por uma benevolência
do che/e da Nação que a conversa se esten-deu a assuntos outros, onde dezaparecia aautoridade do Sr. liouilloiix l.afonl \'in-
tinem duvida da veracidade das informações
ponderações mi conselhos qxie o banqueiro
tranr.cz lenha fornecido ao Prezidente da /?.'-
publica nesse suplemento de conversa Pormau prova de carleziu, que ele deveria me-lhor prezar, o Prezidenle dignou-se oavit-o
som defereneia nesses assuntos. Faltando-
lhe entretanto qualidade para tanto, não po-deria o Sr. l.afonl. sem grave descartezia,
divulgar os termos de couzns que foram ou-
vidas por especial benevolência. Foi, pois,uma gaffe. A'."io sc. pôde, entretanto, quereratribuir-lhe direta on indireta participação
rio governo francez, nem diminuir o muilo
afclo e o grande enluziasmo que. Iodos nu-

lisí

II 

ULTIMO BLOCO! H
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O OI 110 l»UI)EMOSVÈRI-
PICAR SORRE DISNCJN-

CIAS RECEBIDAS
Varias denuncias leiil-nos milo Ira/idas por

pessoas eiuiri IIuiiiIiih, neciisinidu IrrcKiilnrlda-
tiOH praticadas licJiiM Srs. general IhiuiicI du lio-
cllll, chefe, do Cni'|ni de Saúde do Escrçilo, e Sr,
coronel Vieira, ilireclnr dn llnspllal Central,
principalmente a propósito dos dous faetos se-
iiiilnlcs:

O primeiro referc-te a uma Infracçào au re»
Kiilauieiilii do Imspllal militar, que, segnuiln
in.-, iiifoi muni, di termina quv um ofljcial, quan-
do IiiiImi -in ho-iiitnl peidc a giiiliflcaçÃo.e além
disso leni do descontar do soldo as despesas
feilns n.. mesmn luiqiilal.

A segundii é quanto an regulumciito do lios-
pilai ua parle que di/. sú puder ter esle e-.tnlie-
Icelinento de/. Inlcrnus, iicaihnnlcus de mediei-
na. phaimaciii e iiilnutnlogla.

Os ileiiiiiu-iaiilcs ncciisavain em primeiro In-
gil!' o Sr. general Ismael da lincha, que, doeiile,
loi ilileiiiailn un hospital, sem tei- dado baixa,
i-lu é, percebendo a graliflcaçãu e, cm scgtin-
do logar, uo hospital, u mesmo general não
paga a-, despesas feilns,

Taiubciu uns asseverou o nossu informaiile
une no hospital ha iieluulineulc Irlnlo c sele
luteiilos. contra o que taxativamente pieeeilua
i. regulaniciilo,

Deauli de Informações (ão positivas não po-
diurnos deixiir de ouvir o dlrecHor do Corpo dc
Saúde du lixercllo.

Fomos pr.ieitrnl-o no lliispltnl Central i n in-
leiráino-, mimiciosainenle dc Iodas as deiiun-
ilns que recebemos com relação uos faetos ael-
ma citados.

- Quaillil ii parle dn baixa, disse-nos o gene-
ral Ismael da lincha, islo é lá com a Contahl-
lidade dn (iiierra. Si qiii/.ereni me descontar a
gratificação me subiuclterei u Isso eahnutnenle,
seguindo as deliberações da Contabilidade...
Quanto á ininh.i estadia aqui, o que lhe po.*-so
Informar é que, esta.ido muito mal o nccossl-
I. lido dc absoluto repouso, vim para o hospi-
lal, mas aipii não faço despesa quasi nenhuma,
a começar pelo quarto, que pertence ao medi-
co dc dia. Elle tem dous quartos, cedeu-me
este, e assim cu liem siquer fui oeenpar qual-
quer d..s deslinadns aos officiaes. o que como
aqui ç trazido por amigos i pessoas da familia.
Demais, eu estou sob um rcgiinen rigo ros is-
simo. Sú mo alimento dc frutas c nervos. Es-
tas são comprados aqui perto, no mercado de
Bcmflea, com dinheiro meu. Os remédios Iam-
bem me têm sido dados de presente por ami-
eos. A única cousa que lenho lido do hospital
é um pouco dc leite ou alguma torrada que as
iimãs espontaneamente me dão. Amanhã, po-rém, vou dar alta do hospital. Já estou melhor.
A minha família já se mudou de casa e porisso creio que poderei ir para junto delia'.

Quanto aos internos é cousa cuja explicação
compete ao director do hospital.

O general Ismael da Rocha mandou cha-
inal-o,

Momentos depois o coronel Vieira nos dava
explicações.

— Effectivamenlc o regulamento determina
que apenas se tenham aqui dez internos effecti-
vos, mas eu, aulorisado pelo Sr, ministro da
ijiicrra, posso ler quantos quizei-, uma vez quenão haja ônus para o hospital. Aclualnicutc
tenho os dez effectivos e mais 17 supplenienta-
res. Estes, porem, Irnbalbani de graça e além
disso pagam unia cola de despesas aqui
feitas e que é cobrada pelo Dr. Moreira
Sampaio, c pm- t-,1 fôrma que sempre cobre
as despesas e deixa ainda um saldo. Si os in-
ternos não pagarem as suas colas não poderãoreceber mais hoia. Eis ahi o que lhe posso in-
formar.

E assim ficam registadas as denuncias e ex-
plicaçõcs.

¦ — ¦> i
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Uma casa apedrejada
misteriosamente

A' rua Conde de Bomfim n. 807 reside o ca-
pilão de mar e guerra Siizano Brandão.

Alta madrugada, de ba dias, as pessoas da
casa vinham ouvindo ur.i ruído seeeo de pança-das espaçadas no telhado. A's vezes, o* vidro
dc uma janclla partia-se também com es-
I rondo,

_ O official levanlava-sc,corria a casa, e, nada...
Xão via viv'alma. S. S. que não crê em"assoinbra-
ção", nem por isto deixou de ficar alarmado.

Afinal, descobriu a causa do rumor. Elle era
produzido por pedras-, que alguém atirava cou-
tra a casa. Este alguém não se sabe quem é, O
eommandnnlc Suzano communlcou o facto á
policia do 17" districto, pedindo-lhe dous guar-
das para defenderem a sua casa contra o "bom-
bardeio". a

Os guardas foiain enviados.
1 m»m- i

Or. Edgar 'Abrantes ''íu|S«eIa
pelo Piieuniolliorax - Rua S losé ro6 ás 2 Iiuimí

Os "Annaes da Policlinka
do Rio de Janeiro"

_ Acaba de apparcccr no nosso meio scienti-
fico mais unia nova publicação de valor, os"Annaes da Polielinica Geral do Hio de Ja-
neiro", cujo primeiro numero foi hoje (lis-
tribuido e onde collaborani os médicos da
Polielinica.

Os "Annaes" são publicados sob a dire-
cção scientifica do professor Aloysio dc Cas-
tro, director da Faculdade de Medicina.

¦LIMPADORES DE VENEZIANA
A -1 9pOOO
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''-—-¦'¦¦ —«....... —... 1 ¦ mttítpçn*, e—,-.. —. 
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*. JOÃO NBPOMUCRNO
Km emniueinornçflo á data da nbnllcflo, rea-

li',.iu-se iiesia cidade uma bella festa no
llic.ilm, proiliovldu pelo (irtipn Escolar (àirn-
nel .Ins.- Ura/, cm beneficio da caixa escolar
dn mesmo grupo.

tu açu', aos esforços da dlreetorlii dn grupo
11 do seu corpo docente, 11 feslu revesliu-e da
maior pompa possível, sendo » seu program-
ma organlsado eom verdadeiro capricho, nu-
laudii-su o desenibaraeu dos uliimuns que des-
eiiipenhar un os papeis li seu cargo com bri-
llianllsmu.

|)cve-si lambem 11.dar .1 educaefio tio povo
desta cidade, a (iidcm e >. respeito que man-
leve coin um selcclo auditório

Nossa lesta t>.mui.1111 parle pessoas dc lo-
das as classes snclacs, reunidas num prello
dc bom humor.

Devido .1 indo Isto avalia-se faeiliiienle
qiiaiil.i loi eneaiiladora essa feslil c quaiilos
npplausos ifierccerain seus nrganlsadores,

SOLEDADE
A lieiiráo do novo Huiitwarln o sua Inaiigu-

ração D. .loáo Perráo. bispo dc Campanha,
procedeu hoje á ben cá o do iiovo santuário
desta cidade, destinado á cxcelsa padroeira
M. S. da Soledade. Ilouve grande rcgnsljo pelo
acontecimento,

Us dc.-eamlar..eii!.is ua ItCdc Siil-.MInelra —
limitei.t de-cri iloii .1 ti em procedente de
Tres Corações, destinado .1 Cruzeiro,

Na chave du eslacâo de Pouso Alegre des-
e.urilou o 111111 M. S. O., procedente de Sa-
pucahy, dcslliiadn a Affonso Penna.

No licscarijlaineiilo de l'rcs Coracjõcs 11 lo-
coiiíotivn ficoii bem avariada.

Recepção do bispo dc Campanha • lion-
lem foi feita festiva recepção ao E\ino. bis-
po d.- Campanha, comparecendo o Apóstola-
do Coração de Jesus com suas insígnias,
commissão dc recepção, vigário local, grande
numero de seiihoi-, s sc ilioritas c cavalbei-
ros. Sua Itcvmn. foi saúda Io por unia menina,
lançando enlão o Sr. bispo a benção epis-
copai aos habitantes desta localidade,

PAISAGEM DE MARIANXA
l-"oi eleito a- II do corrente o novo "Coinila-

Io Italiano Pró-PatrJa", o qual ficou assim
composto: presidente, Mi.-hele Scorpclli; se-
crelario, Luigl Scorpclli; lhesoureiro, (liiisep-
po Murlo: !'' procurador, Domcnico Caslella-
ni: li- dito, Pasqualc Amaulco; I" fiscal. An-
gelo Mazanti, e 2" dito, Giovanni Morcllo.

PlKAPOiiA
Causou surpresa iiesla cidade o lelcgr.im-

ma procedente de liello llorizonlc, com a n<>-
ta — "telcgrapham de Pirapora", publicado
no "Jornal do (aimmercio" de 1- de maio
corrente, noticiando ter sido aqui assassinado
o Sr. José Saus, industrial c capitalista, rcsl-
dente em llablrn do Campo, o que aqui sc
achava tratando de melhoramentos locaes,
que havia cmpi'cita:.'n.

Esta nolicia, originada, talvez, do excessiva
maldade para emv> esla Urra, é geralmente
e.iihirleira, í;.lsa c ivti.Urosa.

N.i.) é ver.I.ide que o Sr, José Saus lives-
se empreitadas contratadas nesta cidade.

E' falso ipie tivesse sido assassinado.
Mantinha, á sua custa, o abastecimento de

água á localidade, para cujos trabalhos oble-
ve somente licença c concessões da Câmara
Municipal.

Falleccu de morlc natural, assistido por
um distineto facultativo, o Exino. Sr, Dr.
Campos Pilanguy, cujo diagnostico sobre a
moléstia foi confirmado pelo Dr. José Louren-
ço Vianna Filho, abalisado clinico, residente
em Curvello, que, a chamado dos filhos do
enfermo, veiu especialmente para o caso.

E' esta a verdade, que desafia qualquer
prova em contrario.

¦ m»m 

AU TALAIS ROYAL
Lindos chapéos — Últimos modelos

OUVIDOR, 128
mfm> ¦

A venda avulsa da A NOITE nos
Estados

Por accordo estabelecido entre a gerencia
e os respectivos agentes, A NOITE é vendida
a 100 réis nas seguintes localidades:

Eslado de Minas: Mello Horizonte, Juiz de
Fora, Itajubá, São João d'El-lley, Queluz,
Barbacena, Sete Lagoas, Sitio, Villa Nova de
Lima, Cataguazes, Divinopolis, Ouro Fino,
Curvello, Palmyra, Soledade, Pouso Alegre,
Pedro Leopoldo, Formiga, Villa de Perdões,
Caxanibu', lioin Suecesso, Tres Corações, Var-
zinho, Sabará, General Carneiro, Ribeirão
Vermelho, Cambuquira,. Rio Novo, Theophilo
Ottoni, Alfenas, Estação Burnier, São João
Neponmccno, Paraisopolis, Campo Bello, Pas-
sagení dc Marianiia, Santa Luzia de Carango-
Ia, Lambary, Estação ue Freitas, Christina,
Lcopoldina, Mar de Hespanha, Estação de São
Pedro, Porto Novo, Villa Guarany, Pomba,
Ubâ, Kio BraiiCQj Cid. de Viçosa, Ponte Nova,
Est. de Saúde, Cid. de Caelé, S. Paulo do Mu-
riahé, Patrocínio do Muriahá c Cid, de Pai-
ma.

Estado do Rio: Barra do Piraby, Friburgo,
Estação Entre Rios e Estação de Sapucaia.

Estado de S. Paulo: Cruzeiro e S. Paulo.
Estado dc S. Catharina: Florianópolis.
listado do Paraná: Curilyba e Ponta Grossa.
Estado do Maranhão: Caxias.
Estado de Sergipe: Aracaju',

' " -"' " —•> iTiiyr^' n

AS INVENÇÕES_NACIONAES

0 lixo nietdinorphoseado
em combustível poderoso

Proeuriiu-iios hoje it Sr. Franco dc Sá, que
nus pediu a ptihllcnuuii da caria abaixo, mus-
Irando-nos lauibeiii algumas "brlqiicllcs" do
earviiii a que allude e uma pedra cblmlca a
que lambem se refere."Srs. reiliiclnrcs dn A NOITE. — Sob esse
liiul.i cm vossa eoneelluiida folha dc I'.! do
corrente, d,,les indicia < delalhudas da In-
veiiçán du carvão artificial feita iielus nossos
patrício* Sr.:, cupilàc.-Icnculci Camillo Cor-
rill do Sá c llelievlde. c Arlhlil* l.eopoldin.i
Arantes, cujo resultado foi acima de Ioda a
especialiva, cm fôrma dc "briquctlagcm",

Não serão ns nossos illiislres patrícios os
únicos inventores bra illolroa desse enrvAo, ha
muilo já foi ileeohertn por um nos.-.o palriclo,
f 1 in- vivo ha longos annos noi Eslado:: Flllllnh
da America do Norte, o cujo produeto ex-
piora cm grande escala miquella grande ua-
cão, com ns maiores reaullndos,

Ele nosso patrício, que forinoii em Nova
Vuflc a sua empresa denominada "Tclxelrltc
Mnnufaelurc, Exp.ui Deparlinenl", mio só
explora a Invenção do seu carvão artificial,
como lambem o seu hi.veiilo dc pedras chi-
inlcas, denominadas "Teixcirile",

Sobre o carvão, e.ic nosso palriclo, em cor-
respondendo enlrelldu com a minha pessoa,
sobre productos de sua invenção para serem
eollocados aqui, diz o .seguinte, euju original
dc sua correspondência vos mostro, para vos-
•a orientação:"Sou o inventor dc um corváo artificial,
feito du corpos orgânicos, combustíveis, re-
jeilados pelas grandes cidades c com llddicio-
nal de III "1" de pó de carvão naluial apenas,
para dar-lhe o caracter dc lypo de carvão com
negro aspeelo, pelo costume que ha de ver-SC
usar n carvão negro.

Esle meu carvão é de cblmlco elemento
com a substancia combustível e flaiiiinante, em
ordem de sc ullllsar Tã "j" dn beneficia do ca-
lor eniqiinnlo ¦> natural só pcrnilttc 

'Jó " '.
Pouca ou quasi nenhuma cinza lem propor-

cioniilincnle ao vulume queimado.
10' auli.eptico.
Inodoro.
Deixa poucos residuos.
Tem mais irradiação, é mais inunicuvcl,
Tem milis durabilidade de fogo.
Faeil combustão no iicccnder.
Não deixa pó e nem lisua.
Não tem eoke ou gazes loxieos .
As machinas podem fazer de âO a ÍOO lo-

ueladas por dia.
Finalmente, o preço é a metade do carvão

natural e poderá ser de menos, conforme se
saiba fabricar.

Póde-sc vender no Rio (exportado daqui por
dollars I.S a '20, mais ou menos, a tonelada,
fora gastos de transportes), Fabricado no Rio
pôde se vender a 10*3 'dez mil réis) a tonela-
da. Ahi deixa um beneficio liquido de 100 "|"
positivo.

Isto é, custa mais ou menos f>>! (cinco mil
réis), para fabricar, e vendendo a 10?, 12*? e
mesmo a li*, o preço é mais que compensa-
dor, comparado com o natural, muilo mais
caro, e alé na baixa,

O consumo é certo e iufallivol, porque é ar-
ligo de maior precisão e indispensável.

A fabrica não excede de lã a 'Já coillos dc
réis, completa, ahi monlavel cin .'10 dias. Sou
inventor da principal maehina lambem.

Mando meus exemplares, para com esta
descripção Iralardes da venda desle invento de
processo privado, digo segredo, porque, si tiro
patente dc industria de mistura de formula,
pôde esta ser lida 110 jornal das patentes do
governo, que publica as composições privi-
legiadas e os infraetores podem damnificar
os direitos c interesses do inventor; só o su-
perinteudente da fabrica deve conhecer as
formulas."

uIDODECMOli
x 1 matadouro de Santa Crui
Abalhhis liojoi 515 reacs, 18 |iurcos, ÜI car»-1 Iron o !iá vilelloK,
Maieliaiiles; Cindi.Io E. de Mello, lá r,. !i n.j

Duriseh 1* C,. ... r.; Alexiuidro V, Subrliilin.
I |).| A. Mendes íi C„ 51 r,| Lima A Flllm-,•l."i I*., ã p. e II v.j Kmiicikco V. Goulart, ü.'i r,
Ti p„ II c, e El *..: t:, Sul Mineira, 'i\ i>.\ <;.
Oésli de Minas, II r.j ,íoão Pimenta de Abreu'M r.i Oliveira Irnntim .t C, !H i-., II p, o II v.;
líasilln Tavares, II r, c li \*,| Castro \ ('.., an
l',| (',, dos Itelalhisl.is, 8 r,j IWlinh.i ,v C„ *ll)
-., Ini/ llai-hosa, 7 f.; I', I», Oliveira K C„ X,
r, Fernandes \ Man-.mie-,, I p,, c Augusto Ai
da Mi.lia, .. r„ IK c. u I s.

I'oram rejollados II r„ 'X 
p, o 2 v,

Foram vcndidiiM íi.'i .1 I v,"Slocl": I alliil In li. du Mello, !l'l r.j Diu
riseh ,\ C„ llllli A. Mendes .\ C, I|!I7- |,lnm
,\ l'llliasa Ü.TI; l-ri.ii. i-e.i v. (ioiilart, ílülj i
Sil Mineira, l.*i,'lj C. Oésle de Minas, ||U; i;
d..* Relitlhlslas, ,17; ,Ioáo IMinenla de Abi n
III; Oliveira Irmãos \ C„ ;><)\\- Rasilin Tava-res, III; Caslro i*ç C, .VI; Piirllnllo X C, l.l
Allghslo M. da Multa, |M; F. 1». Oliveira, IJ'!.e Llllz ll.iibnsi, lill, l'.,l,il, '.' OÜO,

No ontrepnsto de s. Ui..-..

11 l.-em cliegmi com eine, miillllos de atra 0.Vendidos: IÜ7 II r„ lil p„ *il c. e ,'l,'l v.Os preços foram o-* seguiuless rezes, dc íhii)a Nillll; porcos, de \y>m ,1 |«.*||I0; i-.rueiros, ú-±
Is-iilll a |«800, e vllellos, de s.ViO 1 ?7(I0.

>o matadouro da Penha

Abatidos honlem: 15 rezes e li porc ¦¦
\balldas hoje: 'i'£ rezes.
Nolti Honlem fjrani aballdos: 7i'.ã u/r*.

Mi porcos, 52 earnulios e lá vilellus.
Foram rejeitados! Vi r, e f. p.

Coupeur pour clames
On a hcsoln d'uu parfait coupeur pour dann-

pour une grunde malsoii dc couturc de s, l'*,-,»Io, Pour des Informallous s'adress»i- |t. niitiu..'.', riie Silveira Martins,
-*—«.< fcv

SiPMrlII PÍÍIPfiflPflMJjMU fiJmiühli
MISSAS

PÂTS-IE ?

Vasta lotação: 5oo logares,
galerias e camarotes.

Sessões continuas

Amanha Amanhã
Films completamente inéditos

Um bello programma sensacional

Oito autos. Renovação conslanto
As melhores íubricas

Todos os yeneros

O PATHÉ JQRSUAL. recomeça de
ora avante a dar noticias mundiacs de in-
teresse geral, mostrando assim, apezar da
guerra, a pujança da collaboração do Uni-

verso.- Capítulos dc Hespanha, Paris,
listados Unidos, Itália, etc.

A fabrica Eclair edita 3 actos de uma
comedia finamente desempenhados pelos
primazes artistas: Mlle. Renée Sylvaire, E.

Lyn e Henry Roussell.

OCâsamento lelrlelte

leitura ia Ifepisila

Esercve-nos o Sr. ,T. Furtado:
"Srs. redactores da A NOITE..— lUspcito-

sas saudações Levo ao vosso conhecimento
um revoltante abuso dos fiscaes da agencia
da Prefeitura, com sede na rua Volunta-
rins da Pátria, Botafogo. Para lá conduziram
11111 doceiro dc um volante dc minha proprie-nade e fizeram-me pagar *20S, allegando eslar» doceiro descalço^ Tenho licença e por ella
paguei 82§500. Si tivéssemos aviso de que ha-
via prohibicão dos carregadores de volanlesandarem descalços, então, sim, poderiam ex-'írimos 

pela França. Não será a gaffc de mm lo,''Ini1' °, dinheiro, mas assim é um abuso
francez que toldará a nossa imensa simpa ' fJ,u'' revoUa-
iia pela iirande
MEDEIROS.

Nação. — V. MIO (JO ))E

., Hoiãl, rua Machado de A" Vi, OêUcfe,

Estou certo de que A NOITE me dará /ra-
zâo « censurará est-.- ahuso, ainda mais sa-
bendo que lá na agencia roubaram os doces
eniíjuanto o meu empregado veiu em casa
linvear os -0*5 arrancados a oin pae de fanii-
lia. Agradecido pela publicação ficará o lei-
tor — ^. íiíi-íado.''-

Consulforio Medico
js

(Só se responde a cartas assignadas com
iniciaes,)

A. X. A. N. (Sete Lagoas) — O exercício
metbodico e o regimen são indispensáveis
para .. bom exilo do seu tratamento, sem o
(jue iiuahjuer medicação se tonía inútil.

Dc 11111 modo geral a sua alimentação deve
constar dn seguinte: caldo pouco gorduroso,
sopa dc batala, carne (boi, vitello, cabrito),
peixes de água doce, gallinlia, peru', pombo;
legumes verdes, saladas, pão torrado, biscou-
los,_ morangos, ameixas, laranjas, ele: água,
café (pouco assuenrado) e chá. No fim de
cada refeição tomará 0,10 de enxofre iodado
cm unia cápsula.

O. í. D. — As suas informações são inSuf-
ricientes.

Z. I'. L. fJuiz dc Fora) — Qual a sua
edade ?

/.. P. —- Desista dessa idéa, pois jamais
alcançará o resultado desejado; não são os
defeilos physicos (pie humilham o homem e
sim as falhas do moral.

X. X. V, V, — A' noite tome uma pílula
de alophena Pari; Dawis.

A. 1'. It. — K' empregado contra a syplil-
lis, mas de resultado muito incerto.

.1. M. 1". — 1\ A differeuça eslá na rapi-
dez_ do effcilo e não ser dolorosa (injecçãoendo-venosa.). '2". Sub o ponto dc vista gerai
a fôrma mixta não tem imporlancia. 3a.
Pôde. -Ia. Duas injcí-çõ-.-s de Oi ', dependendo
o numero das d.e mercúrio do sai empregado;
õ''. As injecções >U- óleo cinzcnlo Zamlelk-tti
e dc bio-ioòureto de mer.nrio -ão bor,-; p>-c-
parados.

Ei,-. ÍÍAP.IO PLMT© (interino), i

Advogados
KOSATJIO, ICO TEL. 749. NORTE

Scenas de um delicioso sentimento de
ternura e confiança.

Mais tres actos de possante dramaticidade
pela fabrica americana Balboa-Pathe",

tendo como protagonista a deliciosa loura
Miss Jackie Saunders, deliciosa interprete

dc Relíquia da Felicidade,
Rosa do Tojal etc, sob o titulo :

¦« n«aoBi»»-«-

Os guardas-fios continuai!!
«in-alirs»

" Sr. rcdaclor da A NOITE — Attcncio-
sas saudações — Rogamos eiicarecidamcnlc
que nos concedaes mais esta vez um aga-
salho 110 vosso tão conceituado órgão de
publicidade.

Vimos vos scientificar que não foi, ali-
hoje, tomado na devida consideração pelo
Sr. director dos Telegraphos o nosso ap-
pello, c(ue com tão boa vontade e prompli-dão veiu inserto nn A NOITE dc ,'lü do mez
próximo findo. Assim é que, com a demora
dos nossos pagamentos desde janeiro desle
anno, estamos estupidamente comendo o pão
que o diabo amassou, sem quo tivesse lia-
vido um pouco de consideração I Parece in-
crive] ! Não sc pode protelar por mais tem-
po o nosso pagamento, porque os nossos lor-
necedores já não querem mais nos forno-
cer e assim, nesla altitude, estamos vendo
que seremos (orçados a implorar a caridade
publica I Parece uma pela, mas, infelizmen-
íe, é uma verdade.

E' assim. Sr. redactor, que estamos no
desembolso dos nossos ordenados vencidos
desde janeiro i !) e passando por isso, com
as nossas familias, duras necessidades. Es-
pecamos que mais uma vez aeeeite este nosso
insto appel Io, pelo que desde já agradece-
mos e somos constantes leitores. —¦ Guardas-
fios de Ia do districto, Rio de Janeiro."

E sereis obrigados a rir na interesante,
nova e inenarrável fita cômica :

IlÊiS I 11 ííiPÉM iti
Edição americana Jumbo Pathé.

íssua-ffeira
u» —TV»

Os Kysteries de Nova York
Um formidável encontro entre "dous

encobertos "

Itesain-se amanhã:
•losé Dias Arruda, ás 10. na egreja do Car-

mo; I). Leonor ürsat Mendes, ás'II, ua
pclla de N. S. da Conceição, un lingcnho d
Dentro; D-. Barbara Corrêa Lima Neve,,
na matriz de Sáo Juão Uaplisla da
I). Juditll .Martins de Araújo llaplisia. ,íi
!). ua egreja de V. S. da Conceição c lê...
.Morte; llalhiiio Isidoro do \as-.-iment... :
ua de \. S. da Conceição, cm Catumby: I)
lgnez de Siqueira, ás '.I, mi matriz do' Divi
no Salvador, im Piedade; tenente Valeriam.
Alves Vieira, ás ,S. na egreja de X. S. do Soe-
corro; Antônio Martins dc Caslro, ás '.' i '2. 11
egreja de Sáo Francisco de Paula; engenhei-
ro Miguel de Teive Argollo, ás !l 1.2, ua me:-
mu: general . ntonio Caetano da Silva .liiuinr.
na mesma; Mario Proenç,1 Comes, ás jl i •>. nu
mesma; I). Uarbura doiutuina O. Maeltado,
ás 9, na mesma; Antônio Joa(|llim dos Santos.
(Santinhos), ás !). nn mesma; Maximiaiui

I Ferreira de Souza, ás !>, na mesma; Ernaui
da Itocha Lopes, ás ','. un mesma, e. á.. S 1 2.
11a matriz deS, Joaquim; Liborio da Costa, á,

j II. nu matriz de Santa Hita; I). Julia llarb.p
j sa, ás 8 1.2, na mesma: Dr. Edmundo Pinieu-.
j Ia, ás li I 2. 11a egreja da Gloria; viseondessa

dc Ouro Prelo, ás I), na mesma; Dr. Antônio
Rodrigues da Cunha, ás 0, na egreja d.- N, S.
da Conceição, á rua General Câmara; D. Mu-
ria l-aliel do Amaral Moreira, ás !•. na de Sáo
Francisco Xavier, 110 lingcnho Velho; O. I'u-
lalia Lisboa de Almeida a Silva, á.^ !' 1 2. na
de São .losé; D. ['rania Ainalia de Ca,tro, ás
11, na egreja de São Pedro; D. Anui. Mar-
(pies, ás I) l|2, na do Sacramento; David Ai-
ves da Silva, ás !), na mesma; O. Maria de
Jesus, ás D. na matriz da Candelária; João
Gonçalves ítaposo, ás D, na mesma; D. I-'.-
tlier Pestana de Aguiar, ás í) 1 2, na ti.. S.i-
grado Coração de Jesus, ás rua Uen.iamin
Conslnnt; Custodio Gonçalves da ('...-tu M.u-e-
do, ás 8 1!'2, na egreja do Rosário.

ENTEKKOS

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: Gra-

cin Ia da Cosia, rua Chi!) AtllletiC", 11. 11(1; Dn-
rothca de Carvalho lienriques, travessa líellas
Aries 11. 5; Fiel Augusto de Oliveira, rua !-'i-
geeira n. I2Í); Álvaro, filho de Antônio* Duarle,
rua Dr. Carmo Netto 11, 231; Argentina, filha
de Maria Alice, rua da Floresta 11, 78: Helena
Benith .Moreira, Casa de Saúde S. Seb.islião;
João Baptista Lopes, rua Oilo de Dezembro
11. 123: Israel Antônio Soares, rua Alves Mou-
tes 11. 21; Cândida Caroliua da Silva, traveis»
V!sta Alegre 11, lid; l/.a, fillia dc José Cândido
VTeira, rua Minas 11. 12!; Odalca, filha de Se-
bastião Ferreira, rua. 'forres Homem n. 138;
Francisco Roquctte, rua America 11. 211: Mer-
cedes, filha de lldcfonso Corrêa Barbosa, rua
Caroliua 11. 29; Antônio Ribeiro Alves Casaes,
rua Senador Dantas 11. 81; Alfredo, filho de
l.iiz l-'crrcira Saraiva, rua Bella de S. João mi-
mero 231; Anlonina, filha de Izidro José Alon-
so, rua Tuyuty 11. 50; José de Almeida, uecru- ,terio da policia.

No cemitério de S. João Baptista: Waldemar,
filho de José Angu-Io, ro i General Polviloio
11. 30-1; Etelvino Pitanga, m-aça Serzcdello ('..r-
ièa n. 12; Flavia Maria Isabel, Hospital \'aeio-
nal dc Alienados; Dr. Carlos llaplita cie (as-,'.10, barão do llall.vpc, rua Machado de AssjV
11. 35; Eduardo Pires du Nascimento, rua Gui-
marães Caipora s'n.—-Em sua residência, á rua Conde de Bomfim
n. 100, falleccu hoje o Sr. Julio Alberto :1a
Costa, capitalista. O seu enterro realisa-se ara..-
nbã, ás 10 horas, uo cemitério de S. Francisco
Xavier.

—No mesmo cemitério será sepultada ama-
nbã, ás 8 1]2 horas, a senhorita Balliíha Alves;
fallccida hoje, ua casa 11. -18 da avenida S;ii-'
mi dor de Sá.

—Realisa-se amanhã ás 0 lioras. no cemitério
dc S. João Baptista, o enterro da irmã de ca-
ridade Stephanie FrauchcUe Arlliuir. fallccida;
no Collegio du [mniactllíUla Conceição, á praia-dc Botafogo 11. 2(i!i.

--Em sua residência, á rua Bambina 11. 15,'í,
falleccu honlem, o deputado federal. Dr. Joséj
Bernardo Souza Brito. ()•< «eus restos morUiesí
foram inhumados hoje, no cemitério de S. João
Baptista.

—No mesmo cemitério foram hoje sepultados,
110 carneiro perpetuo 11. IMS, os despojos do Dr.
Carlos Baptista de Castro, barão de Itahype,
fallecido honlem, na casa 11, 35, du ru.t Atacha-
do dc Assis.

A NOITE em Jacaréoaauá

UM 30C RÉIS, DOUS 500 RÉIS
—¦¦ ¦-¦- »——'Trfí^ Ti

Vicente Botelho Cerdeira
Precisa-se fal.tr a este senhor. Quçíti

souber do seu paradeiro é favor coramu-
üicara R..C.Macedo. Rua D. MaiEecI í3-í *.

Sendo impossível ao vendedor da A NOITE
percorrer todo o exlciiso bairro de Jacarepa-
guá, para altendcr á grande quantidade dc
leitores desle jornal c com o intuito de sanar
esse inconveniente, altenclendo assim ás re-
clamações que lemos recebido, resolvemos es-
tabcleccr naquclle bairro a venda lambem cm
logares fixos.

Assim, os leitores da A NOITE em Jaca-
repaguá poderão adquiril-a nos seguintes pon-
tos: Estrada da Freguczia u, 1159, Café e Bi-
/bares; Estrada da Taquara 11. 5, Casa Fuift-
í-aiia; Estrada da Freguczia 11. 821, botequim.

GISÊLIA !...
Nova linltira, quo eslá produziiulo real stn ;

so. Única que dá a côr (ireta naltual e liistru.-ii
sem conter nitrato (le praia 011 os seus sáe-
Vendem se em todas ,is ncrfunuirias. Depusilo ia*
ral : liruzzi & C, rua do llospicio t'.!.', lli.i it
Janeiro.

"•íS-TiT»»—*>¦

VEXDE-SE ou admitte-se um sócio para um bote-
(|ittni, etn mu ponto central muito movimentado; aberto
to.la a noite; o motivo soda ao pielendento.

Para informações —- llua Primeiro do Março, 75;
anuuzem.
¦¦' ¦ ¦—¦¦« ¦¦. —^«M-..»4i-«c^Staw':i-» -"¦¦" '¦ ¦¦--—m..—

p ER ?
Entregaram-nos boje um diploma de soeio

da Associação Geral dc Auxílios Mútuos da
E. F. Central do Brasil, esquecido ha dias
por um freguez numa dns mesas do note!
Ria B'G«i<e» & rua do Rosário. .

A situação dos alumnos da
Escoía Militar em face dos

üúúlúm
Segundo nos informam, passa-se nctiiainieotá

na Escola Militar um faclo para o qual se lor-
nàni precisas providencias do general Caetano
de Faria.

E' o caso que, com a creação do corpo de
alumnos addidos, augnienlado com o desejo
que tem o coronel Sisson dc ver a escola mo-
vimentada cm dias de paradas, os nlumnos ef-
feetivos ficam em posição inferior á duque!-
!cs.

O ministro da Guerra determinou que os a d-
(Idos só seriam alumnos para o effeito de as-
s'stirem ás aulas, não podendo presta;- exames
e ficando como simples soldados, com a elap.i
de 1Ç400.

Pois bem; o coronel Sisson perniitliu-lh'----fazer exames e dá-lhes licença para que saiam
da escola vestidos á paiz.ma, o que constituo
grave irregularidade.

•—^-íí»»—,—— ...

Costureiras, precisam-se- ^
lici-s de .Mme, Guimarães .le.v-ilani--,. uMim-ii. - nu o
iiabilitiidas em ..-or|i..s, saia-, a i-asa.-us, »<-. %*-•
llua S. José, Ü0. Telcpllilue 1C0I Central,
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a píaléa
AS PRIMEIRAS"A Verônica"i no Palaco

Umn liollo de nsslmialiira que assumiu ns
proporções do unia Brando estiva, n de llOll-Iem, nn 1'alnce. A enmpaulilu 1'nliu.vra Dns-tim ivoihjoii 11 velha nperotn de Momilflor, "A
Viironlcn , mia ha Já muilus  ,, nossa
pinica nflo vln. O 1'nlaoe, som pxnggoro, naotinha uni Iogar vuslo. Umn plnlén numerosa

iisflolhldft, em quo so destacava o Sr Dr.
rhauu SnrilOií, vloe-preslilonle da llopuhli-en. que ocçnpnvn»coni Min lísmn; família umeiimarnle do horn do soenn. nflslutlll t\ repre-

BCIiInoilO du ."plrllunsii e, por voy.es, miilielo-mi .operolu fraiiee/n, que levo uma llndu'iiilso-en-soene o um corraclo desempenho
pela companhia hilm.vru lindos. Os «pinei-
paes papeis du peça, Verônica e Floralnnlornm detiompeuhndoi hrllliiintenionlo pelos•ou» respecliviis oreadoros, hilmyrn ünstos eAlmeida Cru/., que nbliveniiu nniit... o lug.
tos npplniiios, .losó Ricardo, sem pro o mos-mo cômico do linha, dou-HOH o ¦•ligrncmln e
cnrreolo Cnipiniurd. A Sru. Ailrlana Num-nha, na Amalia, nflo lórn um ligeiro esqueci-
incuto da letra de sun enlrndn uo 2" neto, o
que deu om a eenlil netriz engrolar a pnrloeanlaiile, lorla sido uma opllmn Inlorprei da
leviana esposa do Coquennrd. Armando de
Vnscuncellos dosompeunou oom agrado o So-
raiim, i|iio, por sua voz, levo uma galante e
Irayessn llorlense ua pelle dn Intorossanto.Inlielti Soares, A Srn. Margarida Mnrtlnó,
quo so eslá revelando uma apreciável oari-
rala. foi uma cxeollonlo Umoronein. Os de-
mais nrllslaa, regulnras. As maivaçõos da "A
Veronlcn", mullo lulelligcnlemcnle feitas o
dlsolplinndnmcnlo cumpridas, concorreram
para o brilho da sua representação do liou-
Uni,.

NOTICIAS
tfmn iniciativa grencrosa

O conhecido empresário José Loureiro noa-
ba de lor um gelo digno do elogios, quu! o

1 offerccer no theatro Republica um grandecspcclaculo do circo ás creanças nsyjndns. A
Iodos os diroclorcs do estabelecimentos de cn-
idade, onde se abrigam os pequeninos dos-

bordados da sorte, o empresário José I.ou-
iro den selcncin dessa sun nobre resolução.

Csse cspeelneulo so roalisará ás 14 1|2 horas
o qiiinln-felrn vindoura, com uni prograin-

ma allrahenlc, preparado pela feslyjada
ompnnbin eqüestre cjuo ora oecupa o 

' 
He-

publica.
A primeira de amanhã no Triunon

A companhia Alexandre Azevedo dá bojo as
nllhnns representações do engraçado "vau-
dovillc" "Vinte dias á sombra", para ama-
nhã dar uma peça nova ao:; "habitues" do
Trianon, a comedia dc Mauriee Ilanncípiin,'Inviolável", Iraducção de Portugal da Sil-
va. Na representação dessa peça estreará a
actriz caricata Judith Rodrigues.
Em Immcnnfcm a Santos Dumont

Com a presença de Santos Dumont rcali-
sa-sc hoje á noite no theatro Republica um
grande cspcclaculo cm homenagem a esse il-
lustro patrício. A festa começará ás 2\ ho-
ias. com um programma especialmente feito
pela empresa desse theatro. O Republica cs-
tara artisticamente ornamentado o terá uma
banda de musica a deliciar os espectadores.

Depois de amanhã reulisn-se no Trianon
uma extraordinária "maliiiée". que a empre-
sa desse elegante thealrr. dedica lambem ao
emérito aviador patrício, Realisar-se-á ás 10
horas, com a comedia "inviolável''. Santos
Dumont comparecerá a asses espectaeulos.

Dc todas essas festas resultarão benefícios
para o cofre do Acro Club Brasileiro,
A lyrica do Apollo

A companhia italiana de opera lyrica Ro-
loli & Billoro, ,nc eslá obtendo um mereci-
do suecesso no Apollo, representará hoje á
noite a magnifica ópera dc Ponehielli "Cio-
conda". Amanhã, cm primeira representação,
subirá á scena "Mcfislofelc".

O cartaz dn Carlos Gomes
Hoje á noite a companhia de operetas Ma-

resca & Wciss fará unia "reprise" da npereta
moderna, e já bastante upplandida, '"O ca-
valheiro da lua". Para amanhã, essa aprecia-
ve] "troupe" italiana annuncia a primeira
representação de uma nova operela para o
Rio, "Da mczzanolte alPuna".
A nova peça do Recreio

A companhia Ruas dá hoje e amanhã as ul-
limas representações da festejada revista
portugueza "De capote e lenço", (pie tem le-
vado ao Recreio bellissimas assistências. Nos-
sa peca eslão trabalhando, eom suecesso, os
ducltislas "Os Geraldos", Depois dc amanhã
a companhia Ruas dará uma peça nova, "A
águia negra". 1" uma peça dc grande appa-
ralo, epie promette fazer suecesso.
"Meu boi morreu"

Continuo a ler assistência numerosa a en-
grftçada revista de Raul Pederneiras o J.
Praxedes ".Meu boi morreu". O S. Pedro tão
redo não verá sair do cartaz essa peça, que
I. in agora, como attracção, a cxhibição dos
engraçadissimos "Saiilinzcgn", afamados cy-
distas excêntricos.
A festa em homenagem a Palmyra Bastos

Promelte fazer um grande suecesso a ré-
cila que se realisaiá a 2G do corrente no Pa-
lace Thcalrc, em homenagem á distincla "di-
vctlc" portugueza, Sra. Palmyra Baslos, que¦naquclle dia se dri.pede da opereta ao publi-
cn carioca. Os bilhetes, á venda na agencia
do "Jornal do Brasil", tèm sido muito pro-curados. O programma do cspcclaculo cm¦homenagem á Sra. Palmyra Bastos consta-
rá, entre outros i.úmeros dc suecesso, das•representações de aclos das operetas "0 bur-
ro do Sr. alcaide", "A Verônica",o "Amor de
mascara".

 Foi convidada para a companhia quesc eslá organisando para o São .losé a actriz
Luiza de Oliveira.

Na opçrcla "Amor dc zingnros" reap-
parecerá depois dc amanhã no Palace a actriz
Cremilda de Oliveira, que dali esteve afasta-
da alguns dias por doença.

¦ A companhia do São Pedro eslá en-
saiando um "vaudevillc" do Dr. Arthur
Cintra, e que se denomina "Menino bonito".Espectaeulos para boje: Apollo, "Gio-
conda"; Recreio, "De capote e lenço"; Tria-
"on. "Vinte dias á sombra"; São Pedro,"Meu boi morreu"; Carlos Comes, "O cava-
lheiro da lua"; Republica, companhia eques-
Ire; Palacc, "A Verônica".
BKaBj.r:s:i'3','

O cinema
da jn Oida

Amanhã

—w*Buw»nn> vttmmm

CINE PflLfllS?0-"6™ "ANoite Mundana
de hiXO

Segunda-feira
Um fiI'" 

fxt™orcjinnrio da grande série dn TEMPORÃO*
CINE THEATRAL ÜE OBRAS CELEBRES

*w

Cinco actos magestosos, posados pela insigne e laureada
ntw „ SSS actriz dinamarque/.a SS-^___SSS^^

editados pela FOX FILM CORPORATION

WSIVIMSAItms

o POUSO oollega
do "ilornnl do

l.iiecrtln, Dr,
\iii;ii-.l>> 1**1*! i -

Finem nnnos ho|c •
A meniiiii Igue/ila. filha

Sr. l'Vllv Pncneeo, dlroelor
CiMiimoivio"; Mine. Manuel
Oeliloii Porllnho, eiipIliUi Ui
aluno Pereira Pínlo, Sr. Rilflai' íjeímlns Vlon-
na, Sr, .losi". (insta, guarda livros nesta pra-
V», e Mlle. Maria da Conceição Duarte.Mlle, Nooniia dn Conta Itihoiro, filha do
Dr, .loúo du taisla llibeiro. viu pnsRnr liou-
Iem a data de koii nnnlvor,.iirli» nalallolo,
l-iido por esle motivo rcoehlilo muIIou eum-
primoulii!.,

Iloceliou honloin mnllas follollnçnos. pormotivo do sou annlvermirlo iiiiliiliclo. Mlle.
Ilelviua, filha do cnpltun do corvoln Manuel
Caclauu do (Inuvõii Coilluho.

A' rosidoncla dos sons progenlloros afflnlu
grande numera dc nmlguluhas da uhnlversn-
rliinlo, foriu nu do-se uma "íoirôc" vw
reinou iniiitu oordialidado,
CASAMENTOS

que

Hoallsii-';i> iiinauhà o enlace
do Sr, Armando l'rnr.Ao eom M
rão. filha dn Sr. Francisco dc
rüo, alto fuiicoioiiario da l'i
pai.

O aclo civil ronlisn-so ás 1
detida dos pae-; da noiva o « iiligio
horas, na egreja de Santo Affonso,
BANQUETES

matrimonial
o. /ella Car-
Amorim Car-

Munici-i vil ura

i horas, ii.i rc>i-
o, ás II

banque
•f li

Um problema social, é o thema deste grande drama :
«Pode uma mãe revelar um segredo atroz, sendo o seu silencio a cr.u a da morte
dc um innocente ou a conservação da felicidade tio crie

mundo, sua filha ?»
que ella mais quer neste

BETTY NANSEN tem somente uma resposta ao problema que este film offerece.
Muitos concordarão com ella ; outros, não. Concorde ou não, o espectador Iem-

brar-se-á por longo tempo deste bello trabalho de uma grande actriz da
cinematographia moderna.

3>

Football
Fluminense x Batalhão Nnvni

Rcalisa-se amanhã, no espaçoso "ground"
do primeiro, uma disputado "tratniug" en-
Ire o terceiro "tenra" do Plumincuse e o"team" do Batalhão Naval.

O jogo terá Iogar ás 15 1|2 horas c o
captain do Fluminense solicita a presença,
cm campo, antes da hora marcada, dos jo-
gadores abaixo escalados :

Rocha
Aníonieo — Zezinho

Guimarães — Durão — Georges Netto
Esteves — Mattoso — Cox — Neves — Moa-

cyr
Didimo F. C.

Afim de preencher as vagas existentes de
primeiro e segundo Ihcsoureiros e de sc-
gundo secretario, rcalisou-se, cm 12 passado,
ás 20 horas, na sédc do Didimo, uma assem-
bléa gerai.

Apurados os votos, foram eleitos os Srs,
Moacyr Gomes Braga, primeiro thesourciro;
José Tavares Fonseca, segundo thesourciro,
e Rodolipho Mau rei, segundo secretario.

0 Sr. Moacyr Gomes Braga foi ainda ae-
clamado fiscal da sédc, lendo sido escolhido
para fiscal de campo-o sócio Rodolpho das
Neves.

Campeonato dos terceiros "tcams"

Eslá finalmente elaborada a tabeliã dos jogos
deste campeonato.

0 inicio está marcado para i dc junho pro-
ximo, c os concorrentes,!! maneira do anno pas-
sado, serão os mesmos que disputam o campeo-
nato da l" divisão da Metropolitana.

EM MINAS
Uma resolução infeliz da Liga Mineira

Recebemos a seguinte chronica:
"Já lia bastante dias, o America, desejando

jogar com o seu homonymo do Rio, inlerpel-
lou a Liga Mineira si podia ou não disputar um"mátch" com aquelle club.

Pelo presidenlc da Liga Mineira foi dito não
poder o conselho resolver esta questão sem
assembléa, por ser o caso de suai alçada.

Convocou-se a assembléa, que boje se rou-
niu c forneceu uma solução inesperada, incon-
cebivcl mesmo, mantendo o aclo que nos filiou
á Liga Paulista, ao enyós de nos filiar á enti-
dado suprema do foolball no Brasil*— a Me-
tropolitana!

encontra um argumento siquer que justifiquea nossa filiação á Paulista.
Pergunto aos defensores acenámos dn nossa

filiação á Paulista qual o beneficio que tive-
mos até hoje oom esla filiação?

Une proveito tivemos? Jogámos alguma vez
com os clubs dc S. Paulo?

A Liga Paulista eslá em condições dc nos bc-
neficiar cfficazmcnlc, promovendo o contacto
ele "players" mineiros com os paulistas?

Certamente que não. Demais a Liga Paulis-
ta não é a legitima representante dos "sports''
da Paulicéa. .,

Ein S. Paulo ba duas ligas: uma que surgiu
por via de desavenças...

Nunca S. Paulo nos mandou uma unidade
sporliva, o que não acontece com o Rio, que
por varias vezes já so apresentou cm "fields"
mineiros.

Ainda agora estava-se entabolando o tal
niatch entro o America do Rio c America

daqui.
Entretanto, este encontro não sc dará por mo-tivos vários, mas facilmente removíveis. Po-

der-se-ia presenciar o referido encontro um
pouco mnis para deante, si não fosse o estorvo
que os representantes dos clubs mineiros op-
puzeram ao desenvolvimento dos ".sports?1 en-te nós, rejeitando a proposta dos reprcsenlan-
tes do America de filiarmos á Metropolitana ! Eassim a Liga Mineira vedou-nos de jogar com
o Rio, que é, sem contestação, o expoente ma-ximo dos "sports" no llrasil.

A resolução da assembléa hoje reunida, foiinfeliz c causou descontentamento nos espiri-tos quê não se deixam empolgar por desejos in-corilessaveis dc cérebros atacados de anemia!
A nossa filiação á Metropolitana seria honra

para nós.
Ainda agora a Liga Metropolitana acaba dc serdistingniila com a significativa offorta do mi-nistro do Exterior para promover a disputa da"Taça liarão do Rio Branco" cnlre brasileiros

e uruguayos.
A nossa filiação

para nós, repito.
Bello Horizonte, 12—5—9 l-fi —

Pinto."

Continuam as ndhesões no graule quo amigos, eollegas o admiradores
rocem no nosso estimado companheiro 'le
redacçfio Dr. Mauricio de Medeiros, a rcali-
sar-sc depois de amanhã, ás 20 horas, no
restaurant Assyrlo.

A esta justa (. merecida demonstração deapreço já ndherirniu os Srs.: Presidenlc Nilo
Pccnnhn, ministros Lauro Muller, Pnndlá
Calogeras, José Bezerra o Souza Dantas: Dr.
Aurclino Leal, senador Lauro Sodré, dopu-
lados Antônio Carlos, José Tolentino, Haul
\ciga, Souza o Silva. Macedo Soares. Nahu-
co do Gouvêa, Oclncilio Cuinarii, Nioanor do
¦Nascimento, Cosia Rogo o Pereira Teixeira:
Dr. Felix Pacheco, Olavo llüac, coronel Mal-
loso Maia Forte, desembargador Atnulpho dc
Paiva, intendente Getulio nos Santos, pro-fessor Aloysio do Castro, professor Hilário
do Gouvêa. professor Silvo Santos, professorFernando Torra, professor Bruno Lobo, pro-fessor Pinheiro Giiiiuarão«, professor Hcu-
jnmln Unptisln, professor Ernnnl Pinto, pro-fessor 11. do Souza Lopes, coronel José lli-
beiro, Dr. Sylvio Homero, Dr. João Neiva,
Dr. Ilaphael Pinheiro, major Carlos Reis,
Dr. Nelson dc Castro, Dr. Jeremias Nohrega.
Dr. Arthur Moscs, Dr. II. Golluzzo, Dr. Ar-
mando Fragoso Costa. Dr. Javmo Campello,
Dr. Lobo Aiitiines, Dr. Castro Barbosa, Dr.
Brito o Cunha, Dr. David de Souza, Dr. Sal-
les Filho, Dr. Adelino Pinto. Dr. Eduardo
Moscoso, Dr. Paes de Azevedo. Irineu Mari-
nho, Marques' ria Sylva. Rodrigues Barbosa,
Marques Pinheiro, Sebastião Sampaio, Aldes SÜVO, João Brandão, Enslaehio
Pereira ltego, Paulo de Medeiros c
querque c João Accncio Silva.
RECEPÇÕES

ic:-
Alvos.
Albu-

Commemornndo a data nnniversaria da In-
dependência Argentina, o Dr. Lucas Avaria-
garay c Exma. esposa óffcrccem, a 

'25 
do

corrente, unia recepção no palacote da lega-
çao,

Os convites para essa festa diplomatic
estão sendo expedidos.
SÓIRÉES

'a ja

Esteve animada a "soiric" organisada
pelo Sr. Augusto Cereja, para comnicmorar
a passagem do anniversario uatálicio dc suafilha, Mlle. Dulce Cereja.

As pianistas, Mlk-s. Isaura Jacome c Nàirlarré, fizoram-se ouvir e as dansas prolon-
garain-se até tarde.
COXCFJtTO SYMPHOKKO

á Metropolitana era hopra

Arlhur

JOSÉ' JUSTO
-*s^,tt-~ik—

Drs.Leal Juniore Leal Neto
lispecialistas era doenças dos olhos, ouvidos,nariz e garganta. Consultas de 1 ás 5 — 4»semblén n HO

Por melhor boa vontade que se lenha, não sc

(76)

Appartement
Pour un couple distingue on loue 52, rue Sil-veira Martins, un appartement três bien meu-

1:1c avec pension de premier ordre.

Ivstao bastante adcantadns as ensaios de
Orchcstra do proMnio concerto, o Íi3° da So-eiedadc de Conccrlns Symplionicos, a realisar-
se no dia 21 no Tlitalro da Natureza, uo cam-
po^ do SanfAnna.

Vae ser um cspcclaculo grandioso c ainda
nao vislo nesta capital, pois a grande orches-
Ira será ainda aiigaiontada para os effeltos
da magostosa suite de Tchaikoriislcv "1812",
(pie será executada ao ar livre.

Além dessa peça patriótica cxccular-sc-á o
seguinte apurado programma, que será regido
pela batuta magistral de Francisco Braga:

— Phédrc (Ouvcrture), ,1. Massenet.
— Pcer Gynt (2» suite de orchcstra), Ed.Grieg.

La plainte dTngrid.
Danse arabe,
Repalricment dc Pccr Gynt
Chahsòh de Solvcjg.

— \'II Symphòhia em lá maior
Beclhoven.

I Poço soslenuto. Yivacc.
II Alegrelto.

III Presto. Assai mono presto.IV Allegro com brio.
Com iim programma tão cheio de altraeli-

vos, a "elite'' carioca, que já sc acostumou
aos concertos magníficos da Sociedade Sym-
pbonica, concorrerá cm massa para applaudir
as selectas paginas epie se vão exhibir.
CONCERTOS

(Oragc),

(L. van

Rcalis

'"'•••""''"r^S^^

pei
vo

que lhe
trama..,

sar-sc-a amanhã, ás 20 horas, nosalão do 'Jornal", o arinuneiado concerto domenino Júlio Ramos, qne, contando apenasseis annos dc edade, já interpreta os grandesautores da musica !
—O salão do "Jornal" vae abrir-se no pro-'ximo dia ò de junho, á tarde, para uma festade arte e do elegância. IO' o concerto da pro-iessora D. Alcina Navarro, calbedratica depia-

no^ do nosso Instituto dc Musica c a "virtuo-
se" que a nossa sociedade já tem lido o pra-zer dc ouvir.

O programma organisado pela apreciada
concertista vae impressionar os cultores da
boa musica o os nossos meios artísticos. Nelle
tomarão parte o maestros Francisco Braga,
que regerá uma orchcstra de instrumentos de
cordas, cm que Mme,. Alcina Navarro interpre-
tara Chopin, além de outros autores classi-
cos; Mme. Nicia Silva, a nossa cantora pa-
tricia, cuja voz dispensa elogios, e Mllcs. Na-

unia sido distribuído nesse
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Companlila Clnemotogruptuca
Brasileira

A maior iinpoit.iiluia do filnis com oxcluüividndo pnrn o Brnall

Amanhã
Um piiMiiMiiuiiii OKGOlIlIdO. iMoiuoiilos <lo diversão e de urlo

n

Mais um "CEt;42T" ti Mais uma artista oeteb^e
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^ Formoso trabalho da fabrica GAU
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JMÜNT

Interpretes: A formosa actriz da
«Opera Cômica»

Mme. Hr.wklns o Mr. Navarro
o creador de aPaiHomas»

*
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Comedia da grande fabrica dinamar-
queza NORDISK

Interpretes principaes: tis celebres ai listas
da comedia

Carl A3trup a Frederíck Buck
«ali <»>> >Btv.

linunfioriililln \p\iJUifiiybf

Mimosa comedia sentimental da fabrica
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GAUMONT
Fecha o programma

*

mais um numero do
ciiicinatoginpliico

nosso magazine
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QUINTA-FEIRA
a celebre trindade da arte do silencio¦ 911

ã oSSoilyyB IMuü I IlUilidUii Um Umlm
B^iLTícSSE!S£KS:7:i3

de Felix
Sal te n

1
dya Soledade c Isa Giroud, alumnas laurea-
das de I). Alcina e Mlle. I.iselle Marcpies, pri-
niciro prêmio do Insliluto Nacional dc Muai-
ca, Mine. Nicia Silva apresentará lambem,
para maior brilho da linda reunião artística
e mundana, um quartctto dc suas alumnas. A
procura do bilhetes para esla festa, que vae
marcar o inicio da nossa estação de inverno,
tem sido grande.
FESTAS .

Rcalisou-se hontem no Fluminense Hotel, um
festival artístico organisado pelo Dr. .losó Nc-
vos e Sr. Jorge de Vasconcellos, gerente do re-
ferido bolei.

Brnnl Horta, com o seu violão, cnlhusiasinou
a assistência, tocando trcylios deliciosos. O
maestro Duque Bicalho executou no seu vio-
lino musicas clássicas c outras dc sua lavra,
primando pela originalidade.

Belmiro Braga, o poeta mineiro que todo o
niindo conhece, fez rir a todos dizendo cousas
alegres o. quadrinhas piegas.

As honras do festival couberam, porém, á
lipcla menina Cléo, que com intelligencia e infi-
nita graça cantou umas cançonetas cheias de
gaialiec.
VIAJANTES

Á prophylaxia da lepra
ixia da Lepra ris
havendo numera

A Commissão dc Prophy
uniu-se antc-lionlcni, não
para a sessão.

A mesa deliberou officiar aos Drs. Eduardo
Rabello, Silvo Araújo Filho e Fernando Ter-
ra, solicitando com empenho os relatórios qualhes cabem, únicos que faliam.

Obtidos estos, a commissão reunir-se-á no-
vãmente, votando as conclusões pareiaes tia-ra confecção do relatório geral.

A commissão de estatislica continua a rc-
ceber a mais calorosa adhesão da classe me-
dica brasileira para a confecção do seu Ira-
balho.

Chegou dc Minas, onde esteve em uso dc
águas, o Sr. Fernando dc Faria Junior, func-
cionario do Ministério da Agricultura, quetem sido muito visitado por ninumeros ami-
gos, jubilosos dc seu regresso o completo res-
tabelecimcnto.
PELAS ESCOLAS

Rcalisou-se hontem, com toda a solcmiiida-
dc a abertura dns aulas do Insliluto Intcrnacio-
nal, i'i avenida Quinze dc Novembro n. 8, em
letropolis, dirigido pelo antigo professor do
Gymuasio Paes de Carvalho, cm Belém, Dr.
Laudelino Baptista e sua Exma. esposa.

Sorveteria Âívear
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 PATIIE')

fisterilidcidc e fraqueza acra/ .
Cura certa, radical o rápida

Clinica eiectru-ninilien especial de

Das <J .ás II cila- iH b
LARGO DA CARIOCA - 10 sui.ra,i,,

ESMOLAS
Num cnvcloppc, sem indicação do caridoso

rcmeltcnte, recebemos 50?üü() para entregar &
irmã Paula.

Chamados médicos á noite com urgência
— DR. LACERDA GUIMARÃES —
Telephone 5.955 Central—Rua da Constituição n. 4
—— —. m,.m. , ,. g ^aqo^ap. ¦<—— ——. ,,, ¦¦¦,...——

lí*S
T2LEPE0BIE CENTRAI.

O. S. Rodritrues & Comn.
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=GRANDE F: EMOCIONANTE ROMANCE-QNEMA AMERICANO=
-ase-

(Cada episódio, que pôde sen lido desfacadamenfe,•corísfihiz um film, a ser exrjibido
nos cinemas Pathé e Ideal)

®M -
-12° EPISÓDIO

s R
XI.I

O ESPIRITO DO MORTO
Um pesado reposteiro de seda impedia-Ine a passagem... Elle ergueu-G e caminhou

para a Crente caulelosambnle.
Chefiara ao loca! em que do lado eslavao aliar do km.plo em epie Long-Sin, dc pé«'inte a estatua de seu deus, acabava de for-

mu.ar, na presença dos fieis ajoelhados aseus pés, a suprema exigência dc King-
Uiau.

No Iogar onde. eslava, a escuridão impe-"Ia que os^ assistentes suspeitassem da sua
presença. Esle-, alias, tinham concluído asdevoções — si é que possam assim
nimadas as inomices c coutorsões
fntregnvam...

A óassos lentos c ainda conlrictos, dir
am-sç para a saida...

Soguin,-os o aneião, que, com tanta beati

ser deno-
a que se

ingi-

ee, puzera cm movimento o seu moinho dcorações, levando o singular cylindro que me-
canicamente devia angariar-lhe a •indulgeü-
cia da horrenda divindade que adorava...

Lorig-Sin ficara só deante do aliar...
O rumor- dos passos dos ultimos satania-

nos sc extinguira; apenas, quando o chefe
da "Mão do Diabo" surgiu da penumbra e
poz-lhc. a mão no bonibro.

Ah', cs tu? disse o Celeste, virando-
se... Estava á tua espera...

Podes acompanhar-me?... E' necessa-
rio que examinemos juntos, pela ultima vez,
o local cm que deve ser executado o plano
que concebemos...

Os dous peneiraram pela passagem seere-
Ia que ia ter á casa visinha c penetraram
pela abertura da chaminé na sala de ses-
são do médium.

Abi o homem do lenço vermelho cieu ao
seu cúmplice rapidsa explicações sobre a pa-

no-
ong-Sín, impassível, apenas

meneava a cabeça em signa! de adhesão
Rlndame Savetslcy, junto dclles, ouvia ai-

lentamente as .palavras do chefe. Quandoeste concluiu, o chinez dirigiu-se a ella, nc-
crescentando algumas indicações ás que aca-bavam de lhe ser dadas.

A physionomin desagradável da rmlipathi-
ca crea tura expandiu-se, e uni sorriso astuto
bailou-lhe nos lábios.

¦— Tranquilljse-se, disse cila... Todas as
suas instrucções serão scguiclas á risca...

K' necesario, para julgar da importância
do papel que ella ia representar, nessa ma-
chmaçáo secreta, lembrar que os listados Uni-
dos serviram dc berço ao espiritismo.

Em Iodas as cidades, quasi sem excepção, o
culto dos espíritos reuniu um incalculável
numero de adeptos.;. Ainda recentemente,
nn Philadellplr/a, mais de trezentos nianti-
íiham relações com o além turaülo, que cada
um evocava, servindo-se de um intermedia-
rio particular, de modo que os mediums es-
palhaclos por Ioda a superfície da America
attingiam a uni numero superior a sessenta
mil; e, aclualmente, a doutrina espirita dis-
põe cm todo o território da União dc incon-
laveis e encarniçados crentes.

Alguns momentos depois Madame Save-
ttky saia dc casa e dirigia-se para o pala-
cete Dodge.

Elaine, nessa oceasião, eslava só na blblio-
lheca. Sentada ã secretária, contemplava com
tristeza a pholographia de .luslino Ciarei,
pensando nos últimos incidentes decorridos
e na affronta que eslava convencida de tersolIrido ao telephone.

Seria possível que elle assim tivesse pro-cedido, que lhe tivesse infligido semelhante
humilhação, c isso no próprio momento
que ella linha a fraqueza de esquecer os
gravos accumulados contra clle no
ção, e dc, fazendo violência ao
próprio, tentar a primeira uma
ção'.'. . .

Era .^decididamente elle que
ás pa\es que oi ia desejava...

Si a nuvem que se interpunha cnlrc am
bos

cm
ag-

seu cora-
seu amor-
reconcilia-

se recusava

persistia, caberia a elle, d'oravante, a,  . ,responsabilidade, beca assina a de todas as 1 quasi a fanatisarani..,-

vao,
essa
fen-

impresso estava escripto

conseqüências que poderia engendrar
desharmonia, contra a qual, em
Iara reagir.

Estava entregue a essas reflexões, quadoPran-ois entrou, trazendo um cartão de vi-
sita numa bandeja.

Elaine recebeu-o e leu com surpreza:
Madame SAVETSKY

Médium
Por bai?co do nome

a lápis:"Si tomo a liberdade dc incommodal-a éque tive á noite passada, do espirito de seu
pae, uma importante communicação."

O primeiro movimento da rapariga foi um
gesto de incredulidade.

Entretanto, reconsiderou... Por que, afi-nal de contas, não receberia a pessoa quet(ilvez com boa intenção se inccmmodara porsua causa?
Miss, quer rccebel-a? perguntou Fran-

çois. Sim, disse Elaine, resolvendo-se.., Re-cebo-a...
E dirigiu-se para a outra sala, onde en-

controu a visitante.Deseja falar-me, minha senhora?... dis-
sc cila, ófferecendo-lhc uma cadeira.Sim . minha cara filhai... disse a cor-
pulcnla Madame Savclsky, cuja physiono-mia, rommunimcntc tão rebarbativa, se abria
então numa expressão sorridente de agrado
c nfabilidadc. A senhora deve ler visto no
meu cartão que sou médium... Tive esta
noite, como disse nas poucas palavras querabisquei, uma visão que me impressionou
singularmente, c cuja recordação, mesmo ago-ra, me causa profunda perUnhacão... O cs-
piei to de seu pae appareccu-mc durante uma
das minhas sessões. Mas, talvez, a senhora
lenha a infelicidade de não crer no espiri-
fismo. ..

Confesso-lhe. minha senhora, que não
participo do numero dos fieis dc sua doulri-
na... Mas, tenho amigas epie. delia são cn-
thusiastas. Miss Suzy Martins, a mais in-
tinia de todas, faz, com o pae, parte de um
centro espirita, onde, ronlou-mc a mesma,
assistiu por varias vezes a niauifesiasões que

Effeclivamenlc conheço o Sr. Martins
e sua filha, de nome, e lastimo que a senho-
ra nao tivesse acompanhado a sua amiga a
uma das nossas reuniões... Poderia então
avaliar melhor a emoção que me empolgou
e que ainda agora sinto...

Pronunciando estas palavras a voz da im-
prcssionavel Madame Savctsky estava agita-
da por um tremor nervoso;' cila passou o
lenço sobre o rosto, como que para enxu-•!ar as gottas de suor que deitei porejavam.Acalme-se,
Elaine. Si não

,y&<K2iZiZS:TXfí
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miniia jenhora!!..'. disse
sou espirita, não nego cer-ias intervenções sobrenaluraes, c ouvi muitas

/ezes _ narrativas que me causaram surpreza
e auciedade... Diz-me a senhora que viu meu
pae... Como não ficar emocionada a essa
idéa!... Diga-me depressa dc que modo cllelhe apparcceu?!..,

Estava tal qual o vi varias vezes eencarregou-me de lhe vir transmiltir as pala-vras que me dirigiu.
¦— Que palavras?... interrogou a rapari-

ga, cuja curiosidade c. impaciência os babeis
preparativos de sua interlocutora haviam cx-
citado no mais alto gráo!...Preciso, para relalar-lh'as, mergulhar
tovamente no somno extatico... Mas," si o
quizer, vou eu mesma tentar provocal-o, des-
dc que possamos ficar sós alguns momen-
tos-...

Por favor, não hesite, disse Elaine, indo
era pessoa correr os reposteiros, para garan-
tir o segredo da sessão.

Sentado numa poltrona, a vidente pronun-
ciou algumas palavras incomprchensiveis...
Seus olhos rolaram convulsivamente nas or-
bilas; c seu corpo — piincipalmente seus
braços ; suas mãos — agitaram-se numa serie
de contracções espasmodicas que sc acalma-
ram ao cabo de alguns minutos.

As palpebras sc cerraram, então: a respi-
ração sc fizera mais Iraiiquilln... Na sua
plivsionomia agitada, espalhava-sc. a cal-
ma... A médium parecia cm condições dc
fazer as revelações esperadas...

De repente, o reposteiro ergueu-se e a tia
Betty, acompanhada por Pcrry Bcnnett, cn-
trou na sala.

Ante essa brusca invasão, Madame Save-
tsky ergueu-se num sohresalto.

:**i£i«~?fi&tíiz'^:-!y

Receio, miss Dodgc, disse ella, com o
olhar contrariado, não poder aqui nada la-
zer dc útil... Si quizer dar um seguimentn á
nossa conferência é preferível que vá ao meu
gabinete de consultas, onde teremos a cer-
teza de não ser interrompidas.

_— Está combinado!!... respondeu a rapa-
riga, aborrecida com a inesperada intcr-
rupeão... Anceio agora por conhecer essa
communicação, que tão intimamente me in-
teressa.

De que sc trata?... perguntou a lia
Betty, e a que communicação allndem?...

Ao mesmo tempo que apertava a mão do
primo, Elaine explicou a ambos o fim da
visita e a interessante confidencia de Ma-
dame Savelsky.

Ouvindo-a, a tia Betty, que não era de na-
tureza muito crédula, mencou varias vezes a
cabeça. Não estava verdadeiramente conven-
cida da realidade dessa apparição e oppoZ
varias objecções ao desejo formulado pela
sobrinha dc acompanhar alá sua rasa unia
desconhecido, da qual não linha, em sum-
ma, a mínima informação.

A ranariiío, porém, allernadamcnte carinho,
sa c resoluta, combateu energicamente a rc-
sistencia, 15 insistiu de ta) forma c;uc Pcrry
Bcnnett julcou opporluno intervir.Km summa, suggeríu a invencível lia,
talvez haja um meio de garantir completa-
mente essa visita. Por que não acompanha-
riamos nós, a senhora e eu, Elaine a essa
consulta'?.. .

lmmovel, a pequena distancia, a vidente
seguia altcntamentc a discussão. Quando Per-
r*' formulou a proposta, Elaine dirigiu-lhe
um olhar interroga li vo.

Com um gesto, ella manifestou que", no
fiue lhe dizia respeito, não havia nenhuma
ubjecção a que a rapariga fosse acompanha-
da por seus amigos. . .

Alsiuns momentos depois o aulomove
Dodgc
dium.

levava todos para a morada
dos
me-

Este folhehtfí p o 4" c/o
será exhibido quinla-fcira,
nos cinemas Pathé e ideal.

(Continua)

episódio que
do corrente,
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A run Scto do Setambi-o, 175, participa á
sua niimcpoori e chio clientela quo, para
commemoraif o nniiivcreai-io de sua fun*
rincão a 12 de junliOj mandou «ii* de Paris
lindo e varindo sorüinienio do modelos do
chapo is o formas cm Safaeüás, vellucão o
tagal, que ses-ão vendidos a título de bo-
niticaçáo ale o cíin 12 dc junho, desde o
preço baratisdimo de I0$000 em deante.
Nesta casa encontrarão um bonito e va-
riado sortimento dc enfeites para chapéos,
assim como também ae reformam c cnfei-
tam {) r quaBquc;» figurino coa muita eüe-
tjancia e chie c por pg>eçoo cxccpcionaes.

Bna Zzí® de S@tesnbrof 175

ÂU PETST PÃQUIN

OompantilA do Lotorlas Nacionaes
do Brasil

BxtrnccSei publicas, sob a flscall»
viçáo do Kovetiio federal, As li Ií'-' e
nos sabbadivi ás ,'l horas; A tua

Viscuiulu dc Itabnriiliv u. 45 a

AMANHA

30:000$000
Por S750, em inteiros

Orando o extraordinária loteria de
8, .liian — Eni Ires HurteioH
Sexta-feira, lül 0 sabliado, !M dc

Junho, ás M horas da tarde, ás 11 u
a 1 da lorde,. aao-a*-
i" soricl  ino:niio?nflo>• Borlclo  100:000*000
i- portei  aoO.OOQÇfJOQ

Tolnl doa tres prêmios maiores)

4!>0:00Q$00tt
Preço do liilhele inteiro 1GS em

vigésimos de SUO réis.

Os pedidos do bilhetes do Inlc»
rior devem ser acompanhados dc
mais lillll réis para o porte do Cor-
rolo e dirigidos aos agentes gentes
Na/.ircth & C, rua do Ouvidor
o. !ll, caixa n. 817. Telejt. LOS»
VEL c na casa V. Ouimarãos, Ro»
sario 71, esquina tio becco das Con»
rellas. caixa do Correio n. 1.273

A Notre Dame de Paris
GRANDE VENDA com

o desconto do 2o *..
Em todas as mercadorias

tmmr\ ^.f1iSABOTWOLD
ifi^rB*t:iitir~zi%.itaaiwmj3^Z7ZLi %

:¦ í

«»,i

1
$3
-¦-s
gj

,-s |'oi cutla lâmpada ttté fitl velas se enlie;;,n\i.'M liiiii ditu lou vrliis fcuiiiimiui)..,
3 Dito tlito 100 vcltis (l|_ w.illj...
9 Pilo dito :"0i) vcltis D d
M liiin dito >iut) velai » » ...'ii Dito ililü Oi) velas • » ...
ra Dito dito 80) velas » » ..,
M Dito tlito 10 \cla.i i » ...' ' Dito iliio IfiüO velas « ti ...

I)l(i) duo 2000 vilas n » ..
Dilu tlito 30 Velas » » ...

RIO DE JANcIRO I
Avenida Rio Granco n. 50 |

Avisa á freguezhi que csiú vendendo ns

LÂMPADAS «GE-E-DISON» 
|

pelo seu novo systema americano :
Cada compra dc lâmpadas dá direito a um ou maia «ooupons»

na sigtlinto proporção:
coupon

IS

tgi&m P..-.Jmm

Os coupon» scriiii re calados na
Casa Bertholdo, Avenida Rio Branco n. 5o

Os prêmios acham-se in lira.ius it.i lisln ile iiriuilus e estão ein expusigão
pei iminente nu CASA ISEItTIIOLUO, AVKXIIIA HIO II11AN00 fi. 50•-^ PEÇAM A LISTA DOS BRMDES

,Jj Compras a praso não tôm direito a coupons
tüét^"'-•

Curso Normal de Preparatórios
As aulas ilcste curso, vaiilajosnínimle conhecido pela PONTUALIDADE, ASSI-

DlllDAIlK e competência ile seus prolcssoics luiiccionuiii com a im xima rc-
gulariiltidc.

Corpo iloceiilu: DU. GASTAO • RUCII, Dlt. MKSUIIK, Illi. MENDES D15
AGUIAR, piiirc-soicá do Extcrnalo II Peiltoil; URS SI5IIASHÂ0 ln.XIKS o
AliTIUN DOURADO, professores da Escola Militar; 1)11. HENRIQUE DE VIIAUJO,
primeiro classificado no concurso ile II. I niveisiil em S. Paulu : I>>:. PEREIRA
PIN 10, piolessor do Ciillrjçio Mililiir; 1)11. Aliül'ST() AKKSI, tiiilor tle valiosos
Iraliullius óiilaeti':us.; ,l)lt. l'l.lt.N,\M)t) KI1.M5IISA, couliiiriilo prolcssor o uutios.
Aulas pi-alieiis tle .MAÍII15MATICA o CHIMICA. Dous pioessmes paru o estudo tle
iniiit iiie-ina lintçua, nm ilu parle llienrini i-, uutrti puitico, As iioliis tlc aulas são
polygrapli.alns. Slensalnl.iiles muiliriis, Cur.-us liil.HM) c .NOCTCII.NO.

Atuas ile repetição paru u< .iltin,t¦ <is i]iie se nialriculiuein cm nlrazo.

[1!2 fittli
ji s—

ira .
11

L. ¦ ¦ - '

Puro o
saboroso

rorrefacçao e
Moagem

jüinlt
Fui

'liddoík Lobo
453

l.-.trgo ila Segunda
Feira)

clp. Dll-Yillit
Uitieuieaisl.i,ii HIO DKJANI IH0
Eníreua-sc a domicilio

Stadt Munchen
SUCCUHSAL DO CAMPEBTRE
iinjii:
Peru á brasileira.

Creme d'ãspargos.
Ceia especial, canja, ostras

cruas e camarões tonados ao
ar livre no grande torrasse.

Amiinliíi:
Angu á bahiana.

Gabinetes especiaes para fa-
milias.
I J'/'rt{!« Tiradentes 1

Tclopliono líilfi Cnnlntl

Trinoz
1 

* V0tERHEgT050U2A

fjnj NERVOS >^MS^^
NEURASTHENÍX

MAO HAKIO

íTonicooo Estômago
DYSPEPSIA
ENXAQCiCA

TÔNICO
00 INTE5TIM0
EMTERITE
£M l/£HiCULO CALMANTE

DC MELISSAÍANIZ

Perolina Esmalte- $™
rodo, que adquire c conserva
n bcllezn da pelle, npprovrtdo
pelo Instituto de Uellczn deEa-
ris, premiado na Exposlcfío de
Milano. Preço 3*000 PO' DE
ARROZ PEROLINA, suave
e embellczador. Preço .{$000.
Exijam estes preparados, A
venda em todas as perfumadas
e no dedosito deste e de oulros
preparados, á rua 7 de Setem-
bro n. 209, sobrado.

ITEl AVENDA
O maior e mal» Importante do
Uinoll. Oiv.i|iiiniln a melhor nl-

Inin.-fto dlt

Avenida Rio Branco
Servido nor olovadoro» olcclrlcoi.
l-iei|lii'iiehi iitiuiuil tlu llll.OOO cllcn-
il, Dl

I01000.
r»|ll»-||l III HIIIIUHI MH »i».M«W «MWfi-

», Diária coui|iUtii, a iuiltlr do
IOV"

Und. Telc . - AVENIDA
KIO I)I5 .IANI.IHO

GRANADO • C.",—1 de Março, 14

A snl- ilo curso fui tuiiiliiilii d.i i-u.i ilos Ourives 29 paru UrtUGllAYANA 39,
2- ini.l.ii- — ,U'i:l ÜNA DU M.VIT0S, ilirectnr.

p'''\r-i,t ? 
'V '.' '.^jí'V/:-'.i. ¦ $£| v'".'.'; ¦ •

JÂ! 
"chegaram

wnigiaWMB«aaBOMamiPtnaBagaMi«^^

CAMPESTRE
A'. DOS OURIVES 37

Amanha ao almoço :
Bifes de carne secca, angu á

bahiana, arroz de tomo em
canoa.

Ao jantar:Successo!...
Marreco á portugueza, porco

assado e muitas outras iguarias.
Todos os dias: o,iras cruas,

canja e nanas. Boas peixadas.
Sardinhas frescas nas brasas.

Provem o delicioso Anadia,
branco e limo.

Preços do costume
TELÍiP. 3.666 NORTE

OS AFAMAD0S PNEUMATIC0S
& iã /»& 153 & Ml Í7.'.1 m

^feái
£if&\ WM1

0LSBURGH k C.°
"A

rjsaxiasBumm iiwitwm-j^n,-Mifa,a»gi^:<atCTMa»a>;3_nBEa-»fl

/^í^^^çíS/íyvX^^^Serik

CASA STAMP
Grande deposito de todos os

artigos para Basketball,
Volleyball, Footbad, Lawn-
Tennis, Ping-Pong, Patina-

ção e banho de mar
Especialidades em calçados

finos para ambos os sexos
e iodas as edades, ao rigor

da moda

9, URUGÚAYANA, 9
u»,jij^j.a^gcnici«gBgg^_CTjf»wCTwr..j.,. ..I...I. Bmauama-gsan
^^"^'g^jgg^MggpagaaiBaBzaiiCTEgaíp.^^ aa sa azr.

ANTAiíCTIGA
Kecebem-se pedidos

e eucoiumendas des-
ias af amadas cervejas
no Stoposito á rua Ria-
chuelo 11.92, (Empre-
sa de Águas Gazosas);
entregas ao domici-
lio. TelesbOBO 2SS1 C.

Curso d« preparatórios
Mensalidade 2. .000

Professores do Collegio Pe-
dro II. Obteve nos exames de
dezembro 124 approvaçòes. Ne-
nlium reprovado — Rua da
Aísembléa ri. 98, %• andar.

Toase-Bronchltes-Aathma
0 Peitoral do Juruá ile Alfrododo

Ctirviilliu, exclu-ivninente vcb»iIhI, to
i|tic maior nuiuoro reiine ilo nuas. In-
numoros nltoitadoi ntodleni c da pefs-
suas curadai o ufilrmam. A' ventin mis
Imiis luiitiiimeiiis o drogarias tlu llio
a tloi Kstiiilus.—Doposiiü, Alfredo ilo
Carvallio 4 i'.-liini !• il" Março, I

PJ ^mWm^m^m^L^m^m^m^m^m^L^L^K

I EM EXPOSIÇÃO I

Il Mllutal
jS.Joséy^S.Josél

novos modelos cm 19
dormitórios Hc salas de jantar y
a prestações H

Professora de corte
llaliililit it cortar por o»cala goomolrica

o pratica qualquer modolo, inciusivo lati-
leur, em (ioihhs lições

Tamlicm corto moldo» snli uieilii|a o
potlcin ser nm fnzuiultts, alinhavados c
provados ou meio confeccionado!.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

Itmi Uniffiiiiyann Illi i andar
TKL. 8.673 NOIlTB

ESCOLA UNOERW00D

SvS ali se aprendo a escrever com
os dez dedos, sem olhar o teclado.
(Systema americano) em pouco tem-

Ipo, a 10$ e a l">i> mensaes. Curso
I especial para senhoras; ¦ AVENIDA
í UIO UlUNiO, 1 « Tel 57 Central.
tgWB¦' BKMBBaWPBB—M ^¦-rv^vr.-v*.-^"^¦:*¦< •¦-

Dr. Everardo Barbosa
Do Ilospilal de Misericórdia

—Moléstias de senhoras, partos
e operações — Cons.: rua da
Carioca 8, ás 5 horas. Res.:
rua Humaytá 231, telephone
344» Sul.

uuq aapBBBBBgi

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 á portugueza.

Rua da Alfândega 158
Telephone 3.659

Rodrigues Salinos & C.

COFRES
Novos e usados, nacionaes

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

Café Santa Rita

^"^^mbL-ÍÍISsb^^^*^

O MELHOR DO BRASIli
Encontra-se em toda a paníe
ü' este (|ue toiln o miuiilo lonia depois

das refeições ile cerimonias
Turrações especiaes para botequins de

primeira ordem
llua Acre 81 — feTepTiõno Norte 1.401
Miil. Florianu 22-Telenlione Norte 1.218

Chapcos de sol e bengalas
0 mais variado sortimento encontra-
<c na CASA BAHBOSn, praça Tira-
lenlos 11. ü, junto á Camisaria Pio-
grosso.N. li. — N'esta casa cobrom-so
cliapéos e lazcin-se concertos com
rapidez e pcrlcirão.

. »m p —»wph>-<M\. -1

Sas-1^
j!H|"t
W ^™» « ^

\ssã §

PREÇOS DE-..
M í

LADRE'211Retratos c umü me
dnllta cm SIMII.

ESMALTE

Retratos, corpo in
teiro, cm- cartões

postaes

Arthur-Photo-Electrica

n
Avenida Mem de Sá, 5

(Junto ao lamo da Itupa)

Installaçaó com»' ta em duas
galerias com lOutítte especial

para familias

MODISTA
r,i/. vestliloa por qualquer figurino, com

toila a porfolçilo o rapltlo/., preços liara-
liisimos, rua Gonçalvoi Dias n. 117, so-
brado, outrutla pela Joalliorla Valontini,
TelopIliltlO n.Otfl Central."IrõmõnãT"

E' o unico especifico racio-
nal para todas as tosses

Dep. 7 de Setembro 99

V. Ex. não quer mo-
bilar sua casa .sem

gastar dinheiro?
E' o que pode conseguir

facijmente, por aluguel mensal
e módico, todos os moveis;
rua do Riachuelo n. 7.

Casa Progresso.

Malas
A Mala Cllincza, â ma tio Lavradio

11. (il, ca casa que mais baralo vende,
visto o grantlo sortimento nuo tem; chama
a itllcirção dos senliorcs viajanUs..

Compra-se
qualquer quantidade de jóias velhas

com un sem poJras, de qualquer valor e
cautelas do «Monto de Succorrop; paga-se
bom, na rua Gonçalves Dias n. 87;

Joalhesia Valsntim
Telephi ne 991 Central

A sua cura radical pelo
HANSEOL.

Peçam prospectos, com at-
testados de pessoas curadas.

DEPOSITÁRIOS
J. Al. Pacheco, rua dos An-

dradas ri. 47. Rio de Janeiro,
e Altivo Malfeld, em Juiz de
Fora. — Minas.

Empresta-se sobre jpias, roupas, la-
Bondas, metaos e tudo que represen-

te valor

| Rua Luiz de Camões n. 60
TKLEPHONK 1.972 NOUTIS

{Aberto í/íis 7 horas da
manhã ás 7 da noile)

\ J. LIBERAL &C.

Leitura Portugueza
Aprendo-se a ler cm !!0 lições (do meia

hora) pela arte maravilhosa do grande
poela lyrico João de Deus. Vontade e me-
iiioria, e Iodos aprendem cm 31) lições,
homens, senhoras,e crcanças.Explicatlores'
Santos Braga e Violeta Braga.—S. Josóõí.

Paina de seda L,....
Dita de flexa '%

Bazar Herminios
Praça da Bandeira

Teleph. 2.1S4 Villa

Começando agora a melhor época para
a plantação do pomares, ninguém deve
comprar arvores frulileras sem primeirosaber os preços e as condições ile venda
do Aiíguslo Fonseca, á rua Mariz o Bar-
ius ;'0'J; peçam cataíagos grátis.

Pó de arroz SGÍiA
Medicinal, adhercnte e per-

tuniado. Laia 2.11000.
Porfumaria irlaniio Rangel

! rjwreiagiamgaEgiggaiHnsxa!^^

cura'ftíU^B^ I rc-
penlinanientc dor do dentes.
Vende-se c-tn todas :>< pliunna-
cias ; não é veneno e nãoquei-
mu a boca,

Preço 18000
Caixa do Correio 1.907

\ gg D EL T A|
0 sabonete medicinal por excellencia
Preparado com substancias antisepti-

cas, tíonserva á pelle e elimina ;
os suores c espinhas, refrescando deli-

ciosamente a cutis
•I AllCA KBlilSTR.VDA CIA. USINA PE PRODUCTOS CHIMICOS i

I

em-se
jóias a preços baratissimos :

rua Gonçalves Dias 87

heria feleám
Telenlione n. 1)1)4

%

H Mtll!cà $\

WflJf. Z\CrT_L-M'!:¥

ftUJJiíUiiiPwsiii.raít.iiir.toii*>i=a\mojrax:s,ta

m
IWI

0 sabonete ideal para banhos
^erfuma e amacia a cutis |fina cios Bebês

CIA. USINA DE PRODUCTOS CHIMICOS
i

Perdsram-ss - £$£?£;
esquina da rua Ypiranga; a
quem achou pede-se entregal-as
na rua São Josó n. 76, a Mar-
tins.

EXTERNATO AQUINO
Amigo instituto de ensino

primário e secundário, sob a
direeção do Dr.Thsoplido Torras.

108, RUA DO REZENDE
Prospectos e informações .

Casa Becthoven, Ouvidor 175:

N j tD -^

ca

A FIDALGA
llestauranl, ondeso rounem as mcllio-

res 1'amilias. Rigorosa escolha feita dia-
riiiinenle, em carnes, caças e legumes.
Vinhos, importação do marcas exclusivas
da casa. I'iw>s módicos.

ROA S. JOSlí',81 - Telep .1.510 C.

VII
Garantida pelo governo do

estado-

Terça-feira, 23 do corrente

2o:ooo|ooo
Por i$8oo

Sexta-ieira, 26 do corrente

20:O00$O00
Por i$8oo

Bilhetes á venda em todas as
casas lotericas.

.7g^^Bi?5^>^^^ . v^y.'pw^^

Lellis de petiores
Em 23 de Maio de i9ió
h, mmmim & .

Henrv & Armando sueceasorea
cflSHFUNnnnnEM 1867

fi - flua Luiz de ímm 47
Faiem leilão dos penhores

vencidos e avisam aos Srs. mu-
tuarios que podem relormar ou
resgatar as suas cautelas até á
véspera do leilão.

BjggBjg8B8BBaBa6Ba»B8aiBB88B

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

'14, Largo S. Francisco dc Paula, 44
Telephone 3.8'M-Nòrto

0 maior o mais confortável salão res-
tauraiile, tendo annexas secções de fru-
Ias, charcuterie, queijos, manteiga, etc.
Amanhã ao almoço:
Salada de badejo ao Rio Minho
Caldo ;i inalhòa.
Bacalháo deslitulo á minhota.
Mocotó a S. Salvador.

Ao jantar:
Frango á Villa do Conde
Succulonta perna de porco á mineira.
Orout - au - pot à Progresso, Adoga nio-
numcntdl.

DELICIOSA BEBIDA

Fabrica: RUA SOARES, 13 -- São ChristovSo g
Escriptorio: RUA GENERAL CÂMARA, '10

yuit.A 1;illl,lliAIiX KIO DS dAN^IRO
ii^mmm»n'iesi^iMiW^3iiiii^Si^^^^ss9Ssú^ÍSEVZBS?

¦¦¦^¦i'S-:'Sií-:-^úK&3& wtl^^Si«íi!¦"•»?.'Nix:>h%:üTtp'¦¦- - :-.?->-:•>¦; ís
w^^^s^^^.A4r.áfc]P»,<H¦*''' 'í.-'-V-Mw&*.''¦"- wwm
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1 tefl3!^®Í ' Evitae as imitações cie ro-
1 Hi m W tulaeem cie productos si-mmmmMim

VENDE-SE

;£¦'$

De todos os cstylos, ;i dinheiro
e 3 prestações; sem

fiador
NA

Renascença
Rua Seie cie Setembro 209

Hflaioííal Ikctdco
Lâmpadas 1/2 watt
Lâmpadas econômicas a i$ooo
Comp. Mineira de Energia

Elcçtrica
Quftanda 4-5

—Teleph, 1.150 — Central

THEATRO APOLLO
Empresa J0SE' LOUIIEIHO

! con

HOJE:
Grande companhia de opera lyrica ita-

liana IlUTOl.l & UlLLOIlO

« Soiiée » ás 8 ílj-l
A opora-bailo cm quatro actos, de

PONCIIIELI

Pelos arli-las Maria Baldini, llinii
Agozuino, ('.. Mclocchi, A. Fabotti, Der-
gaina-chi, Marturano, Baroncini, íliclio-
lazzo, Oríandi e Ahtlreoli.

Amanhã—MIínSTOFIÍLES.
Preços: Camarotes do lu,:iü$; ditos de

2-', 15; cadeiras de l1 o varandas, (5$;
cadeiras de 2», iÇ ; galerias numeradas,
i$; geraes, 1$500,

Os bilhetes á venda na bdlbeteiia do
theatro.

HOJE^_^^HOJn
GnANDIOSO liSPEUTACÜLO

pela grande companhia portugueza
,11. operetus PA1.MYKA BASTOS, Jo
i|iie lazeni parto lambem CltEMlLDA
Üli OLIVEIRA o J0SE" RICARDO,

Interessante « soiiée » ás 8 3i4
Em que so representa a celebre opc-

reta cm tres netos, dc A, MliS-
SAGER, graudo successo de PAI.-

SIYRA BASTOS

f&M
Verônica, PALMYRA BASTOS

( .uenanl, J0SE' RICARDO; Fio-
reslan, ALMEIDA CRUZ; Serafim,
ARMANDO VASCONCELLOS; Amalia,
ADRIANA DE NORONHA; llorlciiso,
JULIETA SOARES; Loustot, C.
VIANNA.

Amanhã - VERÔNICA. Terça-feira,
f 13, reappariçào da distineta actriz

CREMILDA DE OLIVEIRA. Unira da
notável operela — AMOR DU ZINCA-
ROS. Sexta-Tcira, 26-Grande home-
iiagom á insigne artista PALMYRA
BASTOS.

sssunzrMassiRSsx.

Espumante, refrigeranta, sem
álcool

;oaaiai!aB>giaE3Bat3gB!iamjaiag5a^^

OPOLO
não é um
artigo cie
luxo, mas
s i m um
artigo es-
sencialmente de

cozinha e asseio
geral.

E' um artigo de
primeira necessi-
dade. Deverá, pois,
ser o produeto mais barato,
mais econômico e mais popular.

O Polo de fita encaninada
é, certamente,EQUAL ou-SUPE-
RSOSü a qualquer similar estrangeiro
fmTKomwBÊetma^im'" "***' i ' *~*»*'~TTnm~m~iiriTirjT—wni~i~n n i r i mim— 11

| Companhia Usina de Productos Chimicos
RIO !'}ll,l'.ica, Rua Suaves 13, S. Christoviio

milares estrangeiros que se |apresentam com fita zmiú |e pspel pfai@aíS©, afim |
^N de illudir o pu- í.

m blic(

¦làé&hf
EM

e vender

Verdadeiras
donas de casa:
Exigi o ^©L©

de fila ©Bi-
capitão

e colIeccio=
nae as fitas'.•';i..""./m coni rotu"
los.

TODA

i

jÊÈ I
A PARTE

Escriptorio, Rua General Câmara, 10.

Tb uí'

TH li ATRO S. JOSÉ'
Empreza PASCHOAL SEGRETC

B10JE-21 de maio—HOJE
Exhibição do empolgante film de

grande successo om 12 
'actos, 

com S.000
incluis

"Mnlfrlll mmUiBRllII P! •
Primoroso e sensacional tnihalho dui,-iaiiile fabrica E. MARTINEZ V GUN-

LUES, de llitonos Aires, original de Hum-
herto Cairo.

.-

Horário das exhibições:
Das 2 ás 6 da tarde—Sessões conti-
A'noite—Troa sessões: ás 6,

ás 10 horas. 8 e

Preços das localidades:
Camarotes, ,r>$ ; poltionat, .000 ; tre-

i-íics, $500.

Sors.ejst® per pousos tíSasi

TIIEATIS® S_ PEDRO

MEÜ BOI

THEATRO RECREIO
Empresa J0SE' LOUREIRO

Companhia RUAS,do theatro Apollo, de
Lisboa

Hoje e. amanhil, últimos espcctaculos
cm íjtic tomam parle

OS GERALDOS
Ultimas representações da famosa re-

vista portugueza

De Gapots e Lenço
Amanbã-DE CAPOTE E LENi;0.

Terça-feira, 23—Grande e sensacional
espectaculo

A ÁGUIA NEGRA
Apparrtlosa pt^a de grande successo

íiSÊATfó® REPUBLICA
Empresa JOSE' LOUREIRO

Crande companhia equestie, rjninaslíca,
ácro'balica, coinica e mimica do Ame-
ricaii-Ciicus. Direeção V QLEIR0L0

HOJE HOJtí
Domingo—A's 8 3|l

Grandioso o imponente festiva! cm ho*
menagem a

SAN1 OS DUMXOT
nuc se digna de assistir ao espectaculo

A direeção do Acro Club c da A
NOITE patrocinam c:te trraiuioso ft£-
lival,

UM PROGRAMMA DK NOVIDADES!
Êxito enorme do capitão FUSIXA

fls leões selvagens
Acto de coragem

No espectaculo desta noite tomam
parle Iodos os artista* da companhia.

Preços: Fiizas, 2õ§ : camarotes, 20$;
filas A, il o C, í>$; carteira*. 0$ ; bal-
cões lilás A, 11 c C 5$ . balcões, 3$ '• ga-
ferias numeradas, I$500; gorai. í $0 JO.

y*tet4»^ ¦>.-¦¦. -


