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MATRICULA • FREQÜÊNCIA
/IARÇQ cMATRICULA • FREQÜÊNCIA

ABRIL,
Não sabemos quo outro assumpto mereça

n'•solicitude do governo mais do que a in-
ititicção primaria. Tantas c tão diversas lòut
sido as reformas a (pie se lera submcltido
esse importanlc serviço publico, que sc es-
tabeleceu uma estonteante confusão. Os re-
glincns mais diversos succcdeni-se, sem que
sc insista cm nenhum, sem que se esperem
resultados definitivos. Cada director de 111-
strucção que entra traz cngatilhada n sua
reforma; e, como mais ou menos de doU3
em dous annos o director é substituído, de
dous em dous annos, mais ou menos, sc re-
forma a instrucção.

A freqüência das escolas não podia deixar
de resentir-se da multiplicidade dessas alte-
rações, da instabilidade do professoradó e
do systema seguido. O ensino cada vez apro-
veita menos A infância carioca, não por fa!-
ta de competência e de. boa vontade dos ca-
tliedraticos, mas por não haver persistência
cm methodo algum. E tudo isso .justifica a
diminuição dn freqüência verificada nas es-
colas publicas do Districto, diminuição que,
felizmente, parece eom tendência a desap-
parecer, pelo aiigmento que se pôde obser-
var no ultimo mez de abril com relação a
março.

Pelos dados colhidos na Directoria de In-
strucção Municipal e que n seguir inserimos,
verifica-se realmente que não só n mat ri-
eula como a freqüência cresceram cm abril,
mas não deixa de ser doloroso que, cm uma
cidade de uni milhão de habitantes, o nu-
mero de creanças que freqüentara effecliva-
mente as escolas publicas não passe de
HS.000, incluindo os algarismos de alguns
districtos de que nâo oblivcmos informa-
ções:

Io districto — Março:
freqüência, 1.450. Abril:
freqüência, 2.198,

2" districto —
freqüência, 2.4<l(i
freqüência 3.159.

.'!" districto —
freqüência, 1.492
freqüência, 8.050

<1" districto —
freqüência, 3.050
freqüência, 4.133

5" distrielo —

MÚrÇo :
. Abril:

Marco:
, Abril

Março :
Abril:

matricula, 2.1)21
matricula, 3.2-11;

matricula, 3,045 ;
matricula, 4.412 ;

matricula, 3.272 :
matricula, 4.930;

matricula, 4.8(51 ;
matricula, 5.92(5 ;

Março : matricula, 3.202

frcqucncln, 2.093. Abril matricula,
freqüência. 2.790.

G° distrielo — Março matricula,
freqüência, 1.909. Abril, matricula,
freqüência, 2.953.

7o distrielo — Março matricula,
freqüência, 2.285. Abril matriculo,
freqüência, 3.124.

8o districto — Março matricula,
freqüência, 2.192. Abril: matricula,
freqüência. 2.993.

9" districto — Março matricula,
freqüência, 1.898, Abril: matricula,

3.004;
2.981 ;
4.093;

3.408 ;
4.002}
3.314;
4.104;

3.2H2;
4.082;

matricula,
matricula,

matricula,
: falta o

matricula,
matricula,

matrícula,
matricula,

matricula,
matricula,

1.930;
2.550;

2.005;
mappa

2.320:
2.908;

1.420;
2.232 ;
1.8511;
2.321;

freqüência, 2.084.
10° districto — Março:

freqüência, 1.240. Abril:
freqüência, 1.704.

11° districto — Março :
freqüência, 1.313. Abril
dcsle mez.

12" distrielo — Março :
freqüência, 1.420. Abril:
freqüência, 1.959.

13° districto — Março:
freqüência, 738. Abril:
freqüência 1.434.

14" distrielo — Março:
freqüência, 1.199. Abril:
freqüência, 1.510.

15" districto — Março: matricula, 870; fre-
quencia, 590. Abril: matricula, 1.243; fre--
quencia, 875.

10" districto — Março: matricula, 509 ;
freqüência, 505. Abril: falta o mappa.

17° distrielo — Março: matricula, 1.279;
ifrcqucncla, 092. Abril: matricula, 1.425;
freqüência, 1.02G.

18° districto — Março: não se publicou
o mappa. Abril: matricula, 1.457: frequen-
cia. 800.

19° districto — Março: matricula 374; fre-
queneia, 840. Abril : matricula, (510 ; fre-
quencia. 508.

20" districto — Março : não se publicou
o mappa. Abril: matrícula, 387; freqüência,
231.

21° distrielo — Março: matricula, 005; fre-
queneia, 442. Abril: matricula, 805; frequen-
cia, 550.

EM RESUMO — Em março: matricula,
43.081; freqüência, 27.378. Em abril: ma-
tricula, 55.304; freqüência, 37.825.
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ws italianos detêm a offenswa
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O desfila deiro de Cerceia, entre Valsuqana c o rio Brenta. Esta photographia
t/tí bem tuna idéa da região onde se combate encarniçadamente ha seis dias

NA FRENTE ITAbO-AUS-
TRIACA

-®©8-

A olfensiva austríaca detida no
Corso — A zona onde so combate
mais encarniçadamente — A re-
sistenciú dos italianos — As cnor-
ntes perdas dos austríacos — Os
italianos ganham terreno nas mar-

gens do Bvento
LONDRES, 22 (A NOITE) — Apezar das

noticias optimisttis provenientes de Vicnna,
Bulic-sc que a offensiva austríaca foi delida
pelos italianos ao longo do Caroo.

O.s esforços dos austríacos fazem-se sentir
agora com maior ímpeto .numa frente apenas
de 15 milhas, entre o monte 1'arí, a oeste do
'ago de Gania e Cima Dodici, a leste do mes-
nio lago. O.s austríacos atacam violentamente
os italianos nessa região, sobretudo na zona
de Zugnatorta, no valle do Ledro, no Astico e
"o Valsugana. As perdas soffridas pelos aus-
triacos são cnormisoimas, pois deante das po-sições italianas ha montes de cadáveres de
austríacos.

A resistência dos italianos tem sido bri-
Inantc o tenaz. As posições por ellcs abando-
nadas somente o foram depois de causarem
grandes baixas aos austríacos c quando a ma-
ntitenção densas posições não tinha mais ne-
luiunia utilidade nem valia os sacrifícios queexigiam.

O ultimo communicado italiano, publicadohoje de manhã em Itoma, diz em resumo o se-
Ridnle:"O fogo das nossas baterias e metralhado-
ras varreu compactas columnas de austríacos
Que atacavam as nossas posições no valle do
bagarina, causando ao inimigo enormes per-(bis.

'tespondemos com efficacia ao fogo das ba-
terias austríacas na região de Pasubio e bo
valle de Terragnolo.

Reconquistámos, depois de encarniçados
combates a baioneta, todos os fortins que ha-
víamos abandonado ha dous dias entre o As-
lico c o Brento, fazendo muitos prisioneiros
e tomando ao inimigo muito material bel-
lico.

As nossas baterias de grosso calibre des-
(miram as defesas inimigas no alto But e em
Podgora.

Rcpellimos todos os ataques dos austríacos
na região de Mbnfalcone.

Sabe-se quo os austríacos estão usando em
grande escala projectis de nitrato de mercúrio-
procedentes de fabricas allemãs."

A CAMINHO DE CALAIS ...
Na frente ingleza pequenos ata-
quês — A'a frente belga violentos
duellos de artilharia na dlrecção

de Stocnlraoto

LONDRES, 22 (Official) (Havas) — A su-
doéstc de Wieltje rcpellimos três pequenos
ataques. *

Ao sul de Soucbez travou-se um violento
duello de artilharia. O inimigo canboncou
Mazzegande e Noeux-les-Mines, assim como as
nossas trincheiras em torno de Ovillcrs, Nul-
tmille e Hullucb.

A nossa artilharia fez calar uma bateria
inimiga, no norte do bosque de Anmely,

1IAVHE, 22 (Havas) — Communicado do
Estado Maior:"Durante a noite esteve travado, na rc-
gião de Dixmude, um duello de artilharia,
que se tornou particularmente violento na
direcção de Stcenslracte.

Houve lambem neste ponto um intenso
combate de bombas c granadas.

No decurso de um dos encontros aéreos
de honteni uni aviador belga abateu, ao lar-
go de Nieuport, o npparelho adversário, que
foi cair no mar.** ¦ .  -
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ler ii solução
A celebre questão do território cuja posse

é disputada pelos Estados de S.inla Cath.iriua
C Paraná parece que desta vez vae ter mes-
mo a almejada solução. Pelo menos c isso
que se pode deduzir do que nos disse hoje,
numa rápida palestra, o Sr. Abdon Baptista,
representante catbarlncnso no Senado l'c-
dera!.

—O accordo, diste-nos S, Ex., graças ú ncçiio
do Sr. presidente da Republica, creio quo so
npproximn rapidamente do seu fim. Eu mui-
ca pensei que fossemos alé onde fomos! S.
Ex. foi nos aventando idéns com tal dlplo-
macia que me causou verdadeira surpresa.
Somos velhos amigos, fomos companheiros na
Câmara; nunca pensei, entretanto, que o Dr.
Wcnccsláo fosse tão babil como sc tem rc-
velado, contrariando a versão falsa que cor-
ro sobre a sua dubiedade. Comnosco ellc sc
revelou uni homem de neção, c por tal for-
ma, que concedemos aquillo que nunca peu-
sumos conceder c com tal confiança, que tan-
los nós representantes de Santa Catharina e
do Paraná, como os governadores dos dous
Estados, depositámos nas suas mãos a nossa
causa. Elle é quem decide c naturalmente de-
cidirá com o critério que lhe é peculiar. 

'
—Mas, ha versões contraditórias com te-

lação á União da Victoria..,, ponilcránips.—Da nossa parte não ha divergências a1, cs-
se respeito. Naturalmente o Paraná tem anuir
aquella cidade, fundada pelos paranaenses que
lá têm interesses. Mas por nossa parle, rcpl-
lo, não ha divergências e confiamos Inteira-
mente na boa vontade e critério manifesta-
dos pelo Sr. presidente da Republica.

—Então pode-se considerar o accordo feito?
—Pelo menos é essa a impressão que te-

mos, salvo si de honteni para hoje houve ai-
gumn modificação, o que não me consta, pois
pelos telegrammas vindos de Florianópolis pa-
reco que a impressão que traz "ó" enviado do
Sr. presidente é boa. Assim sendo, o nosso
desejo é que trabalhemos para que ainda nes-
te governo se decida a questão. Assim fica-
reinos isentos de esperar por um outro
presidente cujos intuitos não podemos siquer
presumir. O Dr. Wcnccsláo ainda tem dous
annos de governo, lia, portanto, tempo para
se cuidar disso.

O Sr. senador Abdon Baptista excusou-se
de dar informações sobre n linha divisória,
detalhal-a, mas ainda nina vez affirmou que
o accordo está em oplinias condições.

A' Câmara dos Deputados, pelo Paraná, só
compareceram boje os Srs, João Pernetta e
Luiz Xavier. O.s deputados por Santa Calha-
rinn ali não estiveram.

Abordámos a representação paranaense, so-
bre a marcha-do aeccnlo do limites entre o
Paraná e Santa Calharina. O Sr, João Per
nelta respondeu por seus collcgas:

—Resolvemos nada dizer sobre a questão
por um dever de patriotismo — porque qual-
quer palavra menos avisada, qualquer concei-
to menos claro pode prejudicar a solução de
um caso que >-todo o Brasil reclama,

¦ <!•&» ¦

A SUCCESSAO AMAZONENSE

ISf.llilílIllIIlfflli
Ao Sr. presidente da Republica, segundo hoje

fomos informados, foi transinittida a noticia de
que fortes elementos dn política do Amazonas,
aproveitando as indecisões e as conlra-nvirchas
do governador Jonathas Pedrosa, resolveram
levantar a candidatura do Sr. general Thauiua-
turgo de Azevedo ú governança do Estado. Sa-
bemos mais com segurança que o ex-comman-
dante da Brigada Policial desta capital já acce-
tieu ao honroso convite e vae pleitear as ciei-
ções governamentaes do Amazonas.

» 'lf I» 

Um novo systema de
transmissão telegraphica

LONDRES, 22 (A NOITE) — O coronel
Squier, addido militar á embaixada dos Es-
lados Unidos nesta capital, está ultimando as
experiências de ura systema de sua invenção
para a transmissão telegraphica submarina.

O systema, segundo dizem os entendidos,
ó muito mais rápido que qualquer • outro,
alcança um raio muito maior e pôde, por-
tanto, tornar muito mais barata a trans-
missão.

0 testamento posthumo
Os que fazem pouco na finara provinciana

incorrem em um completo entiano. As capi-
lacs cibilisam-se mais depressa em todos os
ramos de aclividade, mas a civilisação irra-
dia para o interior com mais rapidez do que
se julga.

Esta asserção c Uluslrada pelo pequeno
episódio recentemente snecedido cm uma ci-
dade paulista de terceira ordem.

Vivia ali um casal sem filhos. O marido,
rico, malrimoniado sob o regimen da separa-
ção, possuiu duas fazendas de café. denomi-
nadas liou Vista e Campo Alio, além de ter-
ras em outros logares, prédios na cidade e
apólices. Em frente d sua casa morava um
sapateiro, José de nome, que lhe servia de
parceiro da bisca diariamente e, em remune-
ração desse serviço, não percebia mais do
que a amisade do fazendeiro, qne era tão ri-
co quanto avarcnlo.

Succede que uma noite o homem passou
em aneias, com dgspnêa, e adormeceu offe-
gante; na manhã seguinte, quando acordou,
eslava morto.

A viuva afflicla chamou o sapateiro c ap-
pellou para a sua amisade e pediu-lhe qne
tomasse o logar do marido, sc fingisse doen-
te e ditasse aot tabellião o testamento insli-
tuindo-a herdeira universal, como ellc e lo-
da a gente sabiam que era intenção do de fim-
lo, o qual a não ponde rcalisar somente por
ter sido surprehcndido pela morte.

O sapateiro accedeu. Veiu o tabellião, cha-
mado ás pressas, c entrou para a alcova es-
cura, onde o síipposlo doente, entre os offe-
gos da dijspnca, lhe ditou a sua ultima von-
iade."Em nome de Deus amen. Eu, Bernardo
Pereira, doente, mas no goso das minhas fa-
culdadcs, etc., etc. Deixo ti minha mulher
todos os prédios, terras, gado, títulos c mais
bens que possuo, assim como a fazenda dn
Boa Vista, com gado, moveis e tudo que elia
contém..."

— E a fazenda do Campo Alto? —• inter-
rompeu a viuva, com receio de que o testa-
dor esquecesse.

Mas o sapateiro continuou:
"A fazenda do Campo Alto deixo-a ao po-

bre sapateiro José, em paga da dedicação e
amisade que sempre me manifestou. E' esta
a minha ultima vontade, que peço tis Jus-
tiças cumpram e façam cumprir, etc. ele."

A vinva, embora indignada com o esperto
official da sovcla, resignou-te. Et pour cau-
SC * q »" —- "¦—¦¦*,

ahi Dumont intimo
;0 (Un do sou maior prazor— Os desastres-- Suas ox-
porionclas o o promlo Dou-
tsoho —O «Domolscilie»... O

iVPO quo nos convém.

Santo-, Diiinont conserva ainda o baldio
que adquiriu quando fazia essas cxperieii-
cias cm Paris: levauta-so multo cedo, ás
U h-.-ns.

Piatico c calmo, distribuo perfeitamente
as horas do dia, mio prejudicando a leitura,
«p.ic adoro, de trabalhos de Hria literatura,
que devora eom soffreguitlão.

Àqili no Rio o aviador patrício está de
pé ájG ü horas c ás 7 passea a pé pelas praias
de nossa buliia, que encontra sempre cheias
de encantos. Almoça ás 12 horas, faz o "fi-
ve-ó-,'-!ock tia" c janta ás 19 1|2 horas.

Ní-o foi, assim, para admirar quo, gentil-
mente, tivesse accedido em raceber-uos ás

ii lioras.
Sobre o seu "bureau", um bello ramo de

rosa» e um delicioso livro de Rubt-n Dario,"Cm.tos de Vida y Esperanza — Los Cisnes
y ot os poemas".

Pii.nos logo ao assumpto de nossa visita,
pedindo que nos désse as suas impressões
sobrí os seus grandes dias de gloria.

Dumont sorriu e, evocando o passado, nos
responde •:

Desiic menino sonhava com o problema
da navegação aérea; fazia papagaios de pa-
pei & prcoecupava-mo com a estabilidade dei-
les ap ar. Mais tarde, cm 1807, residindo
no nosso" hotel Internacional, do Sylvestre,
comçeci a estudar seriamente o problema da
dirlgfbilidnde, com pequenos modelos sem
motor.

Seíui paru a Europa c cm Paris prosegui
nos estudos.

O meu primeiro motor cm dirlgivol foi
de 1 il!4 de cavallos, modificado pouco de-
pois por oulro de dous cylindros, um sobre
o outro, de mais ou menos três cavallos.
Estat minhas experiências em apparelhos de
bambus e de madeiras leves não deram rc-
siillsitlo pratico.

Prosegui numa série de experiências, até
qucXcni 12 de julho de 1001, dei o primeiro
vôo sério em dirigivel, fazendo a volta da
Torre. Eiffel.

Continuei nas experiências c, dirigindo o
n. 6, soffri o primeiro desastre sério: foi
O celebre aeeidenle do Trocadero, em que cai
sobre os telhados das casas próximas, sen-
do sglvo pelos bombeiros.

O >n. -5 ficou, então, completamente des-
truidp.

Tratei de construir on.fi, affirmando cou-
victamente aos meus amigos a sua conclu-
são dentro de três semanas. A promessa foi
cumprida, de modo que pude recomeçar as
expeoiencias, coroadas em 21 dl! outubro do
mesmo anno com a victoria do prêmio "Deu-
tsche.".

Perguntámós-lhe nesse momento si teria
siilo;\_.,íe o dia mais feliz de sua vida. Res-
po:^ ?.i-;:os: - ^.

;-.'•' Não. O dia ,em que mais alegrias tive
foi o 12, cm que verifiquei que havia reso
vido o problema. O dirigivel fora puxado
a cordas c a mão por sobre as pontes do
Sena, ás 3 horas. Fiz varias experiências nes
se dia, subindo gradativamenle c indo a"Tulcaux" e volvendo. Meus amigos acon-
selh.-irnm-me a fazer a volta da Torre Eif-
fel, o que fiz no mesmo dia. Voltei a I.ong-
chanips, agradeci a idéa dos amigos, parti
de novo e desei á poria do "hangar".

Perguntámos-lbe algo sobre a victoria do
prêmio "Deutsche" e Dumont assim nol-a
descreveu:

Parti ás 15 horas do parque do Aero
Club, em Saint Cloud, passei sobre o prado
de Autenil, cm caminho. Era um dia d<
corridas e tanta foi a curiosidade da assis
teneia que, no parco que ia ser disputado
quasi não houve jogo. Após a victoria des-
te prêmio fui a Monte Cario. Foi nessa oc-
casião que sc deu o grave aeeidenle, caindo
sobre o_ Mediterrâneo,

Indagámos si outros accidentes teve. cm
sua vida de aviador c soubemos que, com o
n. 1, cairá de G00 metros de altura sobre o
campo de Bagalellc.

Os meus dirigiveis foram em numero de
14, sendo o de li. 9 o que mais me agra-
dou. Era pequeno — uma "voiturette". Com
elle visitava os amigos no campo, ia ás cor
ridas e cheguei a descer nos Campos Ely-
sios,

Agora algumas notas sobre os seus ae
roplanos.

^-! Approximndamenlc em 1900 construi o
primeiro aeroplano, que se denominou "14
bis" por ser feito em conjunto com o diri
givel 14. Fui suspenso no balão, para upre.i
der a manobrar com mais segurança c sem
perigo.

Em seguida construi o "Demoiselle", que
foi o que. mais suecesso pratico obteve.

Fizemos-lhc mais uma pergunta — o que
pensava sobre a conclusão volaida no re
cente congresso do Chile, a respeito da
franquia das fronteiras.

Colloco o progresso do mundo adeante do
militarismo e, como as fronteiras das na-
ções sul-americanas não sejam fortificadas,
ainda por isso entendo não haver ineonve
nien.te nn franquia.

Sobre o typo que mais convém ao Brasil
prefiro o Hydro-avião, que Irará uma neces
saria alliança entre a Armada e o Exerci
to. Por ser o nosso paiz montanhoso, é o
typo que mais convém. Acho tolice o em-
prego do termo "marissage", entendendo
que se deve dizer "aterrissage" no mar.

Uma ultima pergunta e indagámos, si era
exacto o boato corrente de que fora por
tador de uma missão reservada para" o ga-
verno brasileiro.

Absolutamente, não. Trago apenas a
missão de exprimir os sentimentos de ami
sa'dè de todos os governos e povos amcrl
canos para com os brasileiros.

E findámos a nossa palestra.- '

-««ta»
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ierra...-
Ninguém é Biophela cm sua

A DERROTA DECISIVA DA ALLÈMANIIA
:•:
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Passando, por acaso, a vista sobre um do;

minúsculos liarioi que defendera a causa
itedesca, fomos stiiprcbendidor com ó mod)
jde ver de certos escriptores tcdcscophilos,
encarando a situação dos exércitos do kat-
ser defronte de Verdun.

Na opinião dos defensores das armas do
barbarismo, após a queda de Morl Honimo
e da^ heróica collina 304, Verdun estará á
.mercê do famoso Estado Maior imperial e.
o Exercito fr.inccz, que defende esse sector,
estará na imminencía de capitular com ar-
mas e bagagens.

Boas razões tínhamos nós quando, ha três
mezes, escrevendo nossa primeira critica so-
bre o desespero tedesco em Verdun, disse-
mos que Joffre saberia dar resposta a esse
supremo esforço dos exércitos do ltaiser.

A admirável resistência franceza foi gas-
laudo as massas que se atiravam sobre as
colunas fortificadas de Verdun e, ú medi-
da qua os desar.L;-cs se snccétHnrrf, os tedés-
cos iam desfalcando outras frentes de ba-
talha, cnfraquecer.do-as cada vez mais.

Abi os ledescos accumularam o maior exer-
eilo qeu podiam reunir — 750 mil com/ia-
tentes; mais le um terço desse enorme exer-
cito já foi ceifado, em troca de quatro ou
cinco Itilomelros de terreno dominado pelasinexpugnáveis elevações que se levantam
defronte de Verdun.

Ha três mezes o.-, tedescos, depois das mais
furiosas 'tentativas, estacaram em Vaux e
Dnuauinonf, do lado oriental, e não encon-
Iram passagem pelo norte, do outro lado dn
Mosa, contidos pelos defensores de Morl
Homme c da celebre collina 804. Trcsentos
mil tedescos já tombaram para conquista da
faixa de terra que a taclica franceza lhes
cedeu.

Atrás de cada posição franceza levanta-
se outra mais forte e dominante.

Si, porventura, Mort Homme e 304 tives-
sem que sucecumbir dcanlc da impotuosidnde
dos ataques tedescos, para embargar-lhe o
passo e dizimar ainda mais suas fileiras, lá
estão á retaguarda os bosques fortificados, as
colunas 309 c 310, e ainda mais ao sul a sé-
ric de fortes que defendem o caminho de
Verdun; si, do ovlro lado do Mosa, Vaux e
Douauniont, reduzidos a pó, baqueassem em
poder das hostes tedescas. ao oeste, domi-
nando-ns, erguem-se as colunas 821, 385 c
388 e os fortes tia margem direita do rio,
donde toda a planície e bosques circumvi-
sinhos< são varridos pelos fogos fruncezes.

A simples narrativa da existência destas
ou\daquellas colunas, deste ou daquelle bos-
que, ^nada significará sem que se lenha co-
nhccímenlo do pi der defensivo formidável
dessas posições fo.rtifiçadas.

Nas posições de Verdun a guerra de Iriii-
cheira tem o seu desenvolvimento máximo;
lá a guerra subterianea attingiu ao extremo
de sua applicação; em Verdun a arma de
engenharia tem o seu mais vasto campo de
ncção.

A' estratégia exclusivamente compete a
solução dos grandes feitos decisivos, e mor-
mente nesta gueria, em que Indo é gigan-teseo: frentes de batalha, vastidão dos thca-
tros de operaçõe.;, processos de acçfio c cf-
feetivos.

Napolcão Bonapnrte, cm sua época, já ha-
via dito que — com instrumentos de sapa.
madeira, pedras, terra e braços — se con-
slruiria uma praça forte, onde não exislis-
se; mas, elle não poderia conceber que aos
sapadores o mineiros de hoje fossem" com-
mcltidos emprehcndimentos semelhantes aosde Verdun..

Em Sebastopol, na guerra da Crimén, jáse tinha presenciado o assombroso desenvol-
vimento da fortificação, porem ainda não
dava uma pallida idéa do que seria no fu-
turo, porque os ir.ethodos de boje são bem
diversos dos de í.ossos antepassados, c já-mais se teve noticia de uma posição — mes-
mo em Porto Aribur — onde as tririche'-
ras, a saipa, as minas, as galerias súbtor-
ranças tivessem applicação tão vasta como
em Verdun,

As batalhas aetnaes, como as de Verdun,
nada têm de parecido com as do passado :
Os combatentes, tle um e outro lado, levan-
tani longas linha, de trincheiras, crivadas
de uma infinidade do pequenos fortes, com
abrigos construídos com màteriaes de Ioda
a sorle — aço, pedra, madeira e terra. As
galerias subterrâneas estabelecem comum-
nieações entre os diversos elementos e na
nova guerra a arma que mais trabalha é
a engenharia.

Para completar a ligação desse labvrin-
tho, a aerostação moderna, a telegraphia, a
tele.ph.onia, desempenham papel saliente.

A' noite os poderosos faebos luminosos
dos holoplioles varrem o horizonte, perserú-tando donde possa surgir o assalto.

A artilharia, com seu fogo arrazador, do-
mlna_ as menores altitudes; na frente das
posições, os abatizes, as cercas de arame far-
pado, os cavallos de friza, as bocas de lobo
c as minas explosivas completam a defesa.

Quando a artilharia é Impotente para con-
ter as massas de assalto e as defesas acees-
sorias são transpostas, onde o fogo terrível
das metralhadoras e da fuzilaria às ceifa ainfantaria, saindo de seus abrigos, a baio-
neta, lança-se ao contra-ataque, dando-se en-
tão o ultimo choque, com o anniquilamento
do um dos combatentes; mas, fácil é ava-
liar n situação do assaltante quando ehc-
ga a attingir umn trincheira.

Sl o assaltante toma pé am uma posição,logo terA que iniciar nova e idêntica luta,
porque atrás dn posição conquistada existe
nova linha dominante, provida dos mesmosrecursos da qae lhe ffca na frente..

Eis o motivo.da carnificina e dn usu.rií
entro os tedescos em Verdun.

Depois de Morl Homme (295) está a col-
Una -'101 ; atrás levanta-se outra, a 310 ;
mais além outra, a 309, e ns massas
immcusns de carne humana fundem-se no
fogo infernal dos canhões, das metralhado-
ras e dos fuzis francczcs ; uma centena de
metros cusla, em geral, milhares de vidas,
por isso que o assaltante não sabe onde pii;i,
nem vê donde vem a tempestade.

Todo esse esforço, porém, nada resolverá ;
só concorre para consumir homens, não
ameaçando n estruetura dos exércitos con-
centrados á reclagunrda, pois quando o as-
saltante consegue vencer essas resistência;}
suecessivas, afim de attingir o objectivo vi-
sado — os exércitos —, já está desorganisu-
do e tem seus efftclivos reduzidos.

Em situação opposta sc encontrará o as-
saltado que, tirando todo o partido que o
terreno lhe. òffcreco, poupando seus homens
i: mantendo reservas desbancadas, no mo-
mento que sente a debilidade do inimigo,
sobre elle se atira, com probabilidade ninxi-
ma de bnlel-o e nnniquiial-o.

-Passada a crise desses assaltos gigantes-
cos, prolongados dias c noites, com altcr-
nativas de suecossos c reveses, o mais per-
tinaz, aquclle que melhor soube se ulilisar
do terreno sáe afinal vencedor na luta, des-
de que saiba aluar a defensiva com a of-
fensiva, a resistência com a acção.

Assim têm feito os francczcs, e nós dire-
mos com Rousset — guardar as próprias po-
sições nada vale; o que é preciso é abordar
o inimigo, desorganisal-o, fatigal-o, gas-
tal-o, para depois destruil-o.

As posições fortificadas são destinadas pá-
ra desorgunisar, fatigar e gastar o inimigo;
os exércitos para destruil-o.

Entregues a si próprias, essa seria a si-
Juação das posições inexpugnáveis de Ver-
dun e. si os tedescos consumiram centenas
de milhares de soldados para transpor ns
obras avançadas, fae.il será imaginar qual
seria a hecatombe humana exigida para
transporem a zona fortificada, proprinmenta
dita, que ao norte começa cm Morl Homnio
c a leste na linha Vatix-Dotiaumont!

Para abrir brecha por Verdun, além da
bravura indomita dos francezes, os ledescos
teriam que transpor gargantas e desfilado!-
ros, donde o fogo brota como cratera du
vulcão e o solo é varrido pelas rajadas do
ferro e chumbo sopradas do alto das col-
Unas que dominam essas passagens.

Mas, os mezes passaram e o objectivo le-
desço falhou; a repercussão do desastre será
tão grande, ria Allcmanha qu" o Estado Maioí
imperial se acha na impossibilidade de re-
cuav do erro irremediável praticado: forço-
samenle terá (pie perseverar no desespero^
não obstante já procurar encobril-o com nl
digressões cm Nancy e na frente belga.

Agora, porém, os tedescos vão ler a ro
posla — Joffre vae falar.

Os terrenos ganhos tacticamenlo são con-
quistas dolorosa?, instáveis e provisórias,
annullaveis. pelos movimentos estratégicos
dos exércitos — mais vale o soldado que o
terreno.

Na Bclgica^na Rússia, na Servia, em Ver-'dun, os tedescos, depois de uma série im-'mensa de acções facticas, conquistaram ter-
reno o perderam combatentes,.

Os exércitos belga, russo, sérvio e fran-
cez retiraram-se intactos, poupando homens
e perdendo terreno, porém promplos para no-
vos embates e a victoria só se obtém cora a'
destruição dos exércitos.

Os alliados, sobretudo os francezes, da
modo admirável s^bem hai-.nonisar o terre-
no com o homem; os tedescos têm conduzido
seus exércitos aó massacre, combatendo con-
tra a natureza; a taclica franceza coiidu-
ziu-os ao túmulo de Verdun, contra ellei
atirando a própria natureza — o Estado;
Maior imiperial submetteu-se ú vontade da
Estado Maior franrez.

Alais delicadas e mais morosas que as
acções taeticas, as acções estratégicas pro-
duzeim entretanto, resultados mais positivos
duráveis c vastos, anuullando, de um só gol-
pe, os mais brilhentes feitor, taclicos.

Emquanlo os tedescos, com impetuosidade
louca, despedaçam seus exércitos em Vei-
dun, Pétain, respondendo um a um seus ler-
riveis assaltos, agora accuníuln, como ellc*,
750 mil combatentes atrás das mesmas col-
linas onde ha Ires mezes combatem e tal-
vez em breve tenhamos que assistir no effeito
de sua capacidade de estrategista, atirando
liara longe o adversário teimoso e renitente.'

Difficil será prever como será dada essa
rcsiiiosla.

Será o Exercito franecz de Verdun atirado
na direcção do norte, uo flanco direito do'
Exercito atacante, obrlgando-o a atravessar'
o Mosa?

Será lançado pela margem direita do Mosa,
atirando os tedescos para longe de Vaux o
Douauniont?

Será simultâneo, pelo norte c pelo lado.
do oriente, forcando os exércitos do kaiscr
a abandonar todo terreno conquistado?

Temos confiança absoluta na capacidade
dos francezes — cm tempo inconi.paravel-
menle menor que ns ledescos despenderam
para attingir a linha que oecupam, os sol-
dados de Pétain irão recuperar o terreno ta-
eticamente abandonado.

Verdun recordará apenas as glorias da
Exercito franecz e lembrará o túmulo dos
íresentos mil soldados ledescos que lá lonir
ha ram.

Tenente Nogi
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Ecos e novidades MO HA MAIS CRISt
-'— por que a Central ila sempre grandev
•Mcflclts" V

Por Mirins razões ; principalmente por-
«juc inullii gente viaja nelln ao Rroço.

15, vaOi nnnuiielou-iio aos nualro venlos
que n lniiuonii'dat!i' in ter flltl. üng um po*
lire dliibo, por absoluta ncresdilade, obtive <•
se do favor um paiso do il* classe, compro,
bendla-se, Mas gente de gravata liivmlii, com
roeu rins ale peru alugar um vagão ospe-
ciai, isso é o que uno se podia mais tolo-
rnr o nflo mais .se toleraria.

Alndii hoje, onlrelnnto, vieram mostrar-
no.s umn relação dos que haviam chegado de
S. Paulo uo iioclurno dc luxo, sem despe»
der um vlnlein. Nnda menos .U> seis eiibi-
no» eram occiipadas por esses lllu.lre.s "o,»-

ronas". Alguém, (|uc observou o abuso, nin-
nlfcslmi a sua supiosa cm pai eslra com um
conduelor do Irem.

•— Do (pie so admira o senhor?
} _ Do que? Ora essa 1 Pois entfio aluda ha
tanto passe V

Ha algum.: mns n rousa JA oslevo mui-
to pcor. Snlic quanto rendou de passagens
um noeluruo de luxo, ha • nus dous annos?
Eu vim no.se Irem e nudo ver: rendeu cento
c quarenta e dous mil réis.

I __ ]•;• por(|uc vinha vnslo...
I' — Vusio ? Ao contrario: não linha um In-

'gar 
disponível.

E o habito tornara o Immrm Insensível
ho esenndolo de seis cnblues cedidas grnltil-
lamente...

,_ O desejo dc se nn o s_ agra .laveis n »im rol-
lega que vae começar levou-nos limitem a
fazer referencias elogiosas a um jornal que
se diz "russo israelita", mas que. segundo

'informações muito seguras que hoje obtive-
mos, uão passa de um ousado plano dc "cn-

vação" illieita ou, pelo menos, Immoral,
i "A Vido do Brasil", pomposo titulo esco-
lbido por sou esperto fundador, já começou
n estender os seus tentáculos, tendo talvez
colhido as primeiras vletlmits logo no ini-
cio de sua acção "jornalística".

Não seria caso de se dar unia promplo o
enérgica intervenção da Associação dc Im-
prensa, para evitar que órgãos dessa nnlu-
j'cza pudessem ser tomados a serio, mesmo
por alguns dias V

»•«
O Sr. Irineu Machado, hoje, na salllllin do

café, do Senado, palestrava com o Sr. Porei-
ra Braga, sobre política. Pieforindo-sc ao Sr.
Antônio Carlos, disse o Sr. Irineu:

—Não gosto do seu feitio... E' um menti-
roso, o ''leader". Na organisação das commis-
soes veiu elle a mim c perguntou-me si eu
queria ir para a commissão de finanças ou
para a dc justiça. Disse-lhe que para a de
justiça não iria. Dias depois volta-me o "loa-

der" e diz que o Wencesláo mandava dizer-
me que precisava de mini na commissão dc
justiça liara negócios politicos. Eu disse fran-
comente ao Antônio Carlos que elle estava
mentindo, Nunca pleiteei logares c aqui, no
Boiado, hão dc ver o meu proceder. A mini.a
frntrada para aqui é certíssima c eu lenho mc
mantido de rigorosa polido/.: ainda não ca-
balei íiin voto de senador. Quando sei que
algum so manifestou favoravelmente a mim,
vou a elle e agradeço-lhe; mas, não peço na-
da...: E o Sr. Irineu estendeu-se largamente fa-
laudo sobre o Dislricto Federal e a política
jgcrul do paiz.

(lc papfej najmprensa
Nacional

Nns agencias do Tolegraplio Nacional, onde a
(listo se couesfiiio agora uma mela du/la (lo for-
I ulns paru lelotfriilllinilH, o om algumas nutras
I partições publicas so fax alarde da falia do
papel o a Justificam pela caruslln desse material
eu Imprensa Naeluual, que ¦• fornece. Mas, aj.c-
Kur disso, quem se ulmliinçar a uma pequena(diservueiio, verificará que, na ('.amara dos
I epntadus, por exemplo, pouca genle escreve
Muno em papeis dn serviço dessa casa do Cou-
grosso ou nas costas das formulas do tclügrum-
iiios, o que d do uso em vários tK'pnrln:r.cnloH
to Eslado, Inclusive no próprio Tòlegrapho.

Nas onlras repartições publicas sabe-se quepapel official é do lodo o mundo.
)•! foi, nllendcndu a ludo isso, quo hoje pro-furamos talar no Sr. Dr, Castello líranco, cm

CliJa repnrllçfiu se dizia bavor uma pavorosacrise do papel,• IfnliVi, doutor, dlsscmoj ao Sr. direclor dn
Imprensa Nacional, a sua repartição lambam
s- rcsenlc da crise du papel?¦—Agora, muilo pouco. Ila cerca de um mez,Min, pois cheguei a recear que fosse obrigado a
suspender (I publicação do "Diário Official",
Ncslu momento, porém, a situação é buslunlo
animadora; Tenho popel, que, aliás, comprei<:n grande parlo aqui, a dinheiro, mais caro
que anteriormente, é cerlo, mas t|ue collocou aImprensa num plano dc poder alleiuier io seuserviço normol durante tros mezes. E nulosdesse praso leremos nos nossos depósitos amo ser quo sobrevenhn qualquer empecilho doUltima Hora, uma grande remessa do papel,or Intermédio do Ministério da Fazenda, n IC-
p.irliçfio que dirijo acaba de lazer um Ir .Io«le fornecimento na Europa, polo qual lho lemassegurada uma remessa mensal do papel, quea co locara npln a altonder ás exigências do souserviço. lin poucos dias mesmos recebemos lo-egrammns nununcindores do inicio dos: ¦ co».-(rato. Como vé. acerescentou satisfeito o Sr. di-iiolor d., Impronsít-Nnclònal, a nossa situação já
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Die VHKDUN
Todos os novos fítnquos dos alie.nines nus iiuns margens do Mosulornm ropullldos — As operações

do Morl-llomniü o dnvotltun UUá
vm rtdoi'

PARTS, 22 (A NOITE) - Ou ala,,.,,, deses-
pcriuliiH qm> oa allemães pronunciaram hon-tem slmultnncnmonlo conlra ÃlurUlIommo a
colllna :iül e a frente Vnus-Dounumool, 

'n-

apitaram, como os outros, Intelramcnto In-úteis. l»or toda a parle onde os nllomães cho-
Kurnni, que* nn» oilCOltns de Morl-liomuio
quer nas da colllna nu l o ondo momcnlonoamon'
to tomaram pé, foram recebidos com o fogo
violentíssimo das molralhodoriis franceajM oobriuiiilus om seguida a abandonar
hIçõch.

Os nllomãcH

emas pi-

foi limito pcor.—Mas a falia do for•mulas para lelegiummnso outros papeis dc expediente official ile quetanto se vou» falniuia?
Quanto n essa parto, dovo-Ibc uma explica-

çao. b.ireelivanieule, ba pouco tempo, quandoesl.ivainos a braços con» a falta de papel, live
m!o ,S3„*IlhIUlM i' •Va,'Í"S «WrtWB» publicas,f.1'0 nao lhes poderia, na oceasião, fornecer bló-tos, papeis dc officios, do, pn»-,» sou expcd!enlc.sto, porque, para comprar as bobinas aqui,pejo seu preço elevado, não Unhamos verbo.• itlíclonlc, emquanto que essas repartiçõesdispondo cada qual de sua verba para material pÒ^¦. ; iiuito bem altondorás suas mais urgentesdilliou lados, sem nos prejudicar. Agora.poi-éin,aparelhados estimo, para cltcndon a esses po-< idos c melhor devoremos nos coliocar dentroue iircvc tempo.

Sobre as formulas dc lelcgrntnmas posso i(-iri.iar-lbe que, por emquanto, ,„-,„ ns ,)0(Io|forno

Lembram-se do cx-depulado Bnslinbos, o'gr. 
Antônio liastos, representante do Pará '!

'¦ Pois o fará, depois de ter um senador, o
Sr. Paes lc Carvalho, e lím deputado, o Sr.
lAntonio Bastos, durante Ires legislaturas, na

(Europa, elegeu agora o Sr. Castello Branco,
que ainda não appareccu nn Câmara, apezar
<lc estarmos uo segundo anno da nossa Icgis-
Ia I ura.

Esta nota vem a propósito boje, por ter.
lambem, comparecido Aquclla casa do Con-
grosso o Sr. Marcollo Silva, representante de

[Goyaz, que levou todo o anno passado no seu
Eslado, apezar de 4o secretario da Câmara.
Hoje o Sr. Marcollo reassumiu as suas fun-
cções de secretario. As de deputado foram
sméprc pagas pelo Thesouro.

l'
Acha-se licenciado ha Ires dias, por enter-

mo, o nosso companheiro João Antônio Bran-
dão, que pretende descansar alguns dias em
cidade do interior.

,  podemos« pel do côr, como ncluolmeute em
y 

'„n 
,. • "llf ''• 'V"'""''1 ,los mandaram di-

,i • 7- V 
,mpoM vcl P 'oméclmonlo do papelto,i l areoo que isso e por falta das anilinas. O

¦ , , 
' 

i 
"^'"' ",ie lemos é fnzer fts '«mu-ís paia telegrammas com o papel branco,minou o Sr Dr. Castello Branco.
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M fll É W
1131 para tosse, catarrho,

bronchite

O que a todos interessa
saber

'é 
que a Joalheria Esmeralda, devido a ter

de entrar cm balanço, está vendendo por
preços tão baratos que causam espanto !

O CASO PANTAbEAO

O Sr. coronel Carlos
César vae agir perante

os íribunaes
!•. coronel Carlos César procurou-nos
pedindo-nos que publicássemos o se-

Cl
boje,
gui nl

"Na qualidade de militar não devo dar o
exemplo de desrespeito á lei c, pelos meus

'sentimentos e educação, não posso promover
descrédito c a desmoralisação das institui-

.ções militares. Pretendo agir perante os (ri-

jbuiiues, para o que já me entendi com o meu'advogado, o então, cm processo regular, terão
os meus camaradas c concidadãos oceasião dc
ver esclarecidos todos os factos, para, eom se-
íguro critério, fazerem juizo sobre o meu pro-
cedimento e o do Sr. general."

O 
GENERAL NÃO SERA* PRESO

PORQUE DISSE QUE, SI DISSE, NAO
DISSE

Apresentou-se hoje, ás alias autoridades do
vaTcito o general Panlaloão Telles, exonerado
Bo conluiando da 2" região, com sede em Per-
nambuco. A presença do general Pahlnleão no
ministério ora anciosnmcnte esperada, devido
pos lermos da entrevista que com S. S. tive-
nos sabbado, dia de sua chegada.

A\s 13 112 horas, S. S. chegou ao Quartel-
General, dirigindo-se no gabinete do general
{Caetano dé Faria, com quem conferenciou.

Sobre essa conferência, pudemos saber que
c Sr. general Pantnleão negou que tivesse eon-
ítedido a entrevista a que alludiinos, Em se-
,'giiida o ex-eommandanto da 2" região militar
dirigiu-se ao Departamento da Guerra, onde se
íp.proícntou no general Barbedo.

j Também, ahi o general Panlnleno declarou
icjue ncnlnima entrevista havia concedido n A
JlSOITE e que "era 

possível (pie entre amigos,
Iparlicularments, tivesse alludido aos fados de

I íjuc trato a entrevista",

(_ Assediado depois pelos rciiorlers, o general
Pantalcão. negou-se formalmente n dizer qual-
quer eousa.

I Não obstante, o chefe do Departamento da
I Guerra, general Barbedo, como é dc praxe, dc
accordo com o general Faria, vae dirigir no go-mcral Panlaloão um offieio, pergunlando-lhe si

| subscrevo os termos da entrevista.
, Depois do que dissemos acima, não resta a
menor duvida de que S. S. responderá pela ac-
Igaliva.
i Retirando-se do Qunrlel-Gcneral, o ex-com-
(mandante da 2» região, dirigiu-se nn palácio
presidencial afim de apresentar-se ao Dr. Wen-
peslao Braz.

I .Este incidente c porfeitamenlo idêntico a va-frios outros que se léin verificado em cgualdade
;de circumslancias e nao mereceria que se mu-
(ia_sse unia palavra ao que foi acima narrado, siJiao tivéssemos o dever de declarar quo o re-tlç.otor desla folha, que. o entrevistou, não eralino e o talvez não venha a ser nunca amigo par-ticnlar do Sr. general Panlaloão: que so apre-sentou a S, S, na sua qualidade dc jornalista-c que foi absolutamente fiel na transmissão
ao publico do pensamento c até das palavras do

a: =z®
' ••"¦ 'ii* —__^___

Uma mislSier losica, em
vm de ser levada

para o Hospício, vae
para o éleposIÊo d®

presos
m

que atacaram Mort-JIomnio
eram, pilo monos, duas divisões, Uu cerca do
50.000 liomons.

Uni columna allemã oecupou também mo-
montiincamento um pequono posta a oesle dc
Clia/ellos, ua l.orcna, mas dali foi expulso
pouco depois, lemij abaiidonailo mortos 0 fe-
ridos,

LONDRES, 22 (A NOITE) — Informa um
communicado franco/ que durante todo o dia
de limitem no com bateu oiieariiiçiulamonte na
margem esquerda do Mosa, entro Avocourt c
o rio. Os francozes occuparnm duas trlnclici-
ras que Unham perdido no caminho de Esnca
a Ilaucourt. Os nllemSci penetraram na pri-
moira linha do trincheiras francezas u ló.^ic

da colllna üOl, mas dali foram iniiiiedialamoii-
te expulsos. O.s íranciv.es dcsorganlsarani, com
a sua artilharia do grosso calibre, as obras do
dofoaa dos nlleinãcs no sul da colllna -117.

PAUIS, 'ii (Ilavns) (Official) — No mnr-
nem esquorda do Mosa, entre o bosque dc
Avocourt o o rio, continuou renhido u balallia
ali lia-.ada.

Nas immcdiações da estruiln ile Esnes n
Iliiucniirl, tomámos duas trincheiras no ini-
mico e ranlionoánios cfficazmcnlc uo sul da
eqüina 288 unia pequena obra quo o inimigo
nos ti,iha fbinado no dia 18 o que eslá agora
completamente ilesinantciada.

A leste da colllna 804 o inimigo atacou vin-
lentamente o penetrou durante alguns instaii-
tes nas nossas primeiras Unhas, de onde cm
soguido foi expulso com graves perdas.

Nas vertentes a oeste de Morl-IIoinme uma
brigada allemã atacou violentamente as nos-
nas posições, mas sem resultado, graças ao fo-
go das nossas metralhadoras o á explosão das
nossas granadas. As fortes columnns Inimigas
que tentaram ahi o assalto ficaram sob a
acção da nossa artilharia c viram-se obriga-
das a recuar precipitadamente.

Na margem direita do Mosa houve um vlo-
lentíssimo canhoncio no sector de Douau-
mont. Atacámos energicamente, o inimigo e
occupnmos os pedreiras de Haudremont, onde
os allcmneg kc tinham fortificado Milidamon-
te. 1'izoniori ahi oitenta prisioneiros c toma-
mos quatro metralhadoras.

Nos outros pontos da linha dc frente houve
caiihoncioH intermiltcnles.

coxos, Inglezes o belgus, quo vnnriun sobro OS'
acimpiimenlos allonuies do Wywego o OllU«
telles, lançando ü.iii ohuzcs.

Alguns apparcllios inimigos lambem fi/c-
ram um "raid" u arremessaram (iiilnzu bom-
lias sobro llelforl. O.s prejuízos causados silo
insignificantes,

I.ONi S, 'Si 
(Havas) — Os nossos acro-

planos travaram com pleno suecesso vários
.nubles com os aviões inimigos nas proxl-
I' do bosque de Adinler,

ii uppurcllin Inimigo, inceiidlndo pelos
no.,:.os, caiu porto de f.nnlull-muisou; outro,
lambem ou» eliainmas, caiu sobre as linhas
iillcmii.s nas proximidades dc Mnricourt; um
terceiro despedaçou-se de encontro ao solo,
juiilo ús nossas linhas, e finalmente, um quar-
Io foi obrigado a aterrar perto das nossas
tropas, quo iiuinediiitamcnte aprisionaram o
a\ iador,

Ini acroplano inglez caiu nas Unhas alie-
lllflS.

1'AHIS, 2'i (A, A.) — Um despacho do (Se-
nova diz que caiu cm território sulsso um
avião allemão, quando de regresso dos lados
da branca, onde parece ler sido attingido pe-
Io fogo dos canhões francozes,

Quer o apparelho, quer os seus dous pilo-
(os ficaram completamente perdidos, não se
distinguindo mesmo mis o outro, que forma-
vnni um só monte do ruínas.

ROMA, Ti (Havas) — Um acroplano nustrla-
co que voava sobre o alto Adriático, foi attingido
pelos liros do uma das nossas baterias de Ma-
íinliii.

0 appacclho caiu no mar completamente en-
volvido cm cbaninuis.

A GUERtfA NO MAK

Qnalro carvociros allemães n
jiii/ut' — A Hollanda rcsponsahi-
lisa a Allemanha pelo torpedoa-
monto do v.'lubnnlin»—Unu\ batalha

naval?

STOCKOLMO, 22 (Havas) — Os carvoei-
ros allcniães "Hebe", "Pcra", "l'urgc" c
"C.apoland" foram postos a pique por uni
submarino, no Bnllico.

LONDRES, 22 (A. A.) — 0 "Daily Mnil"
affinna qüe a Hollanda enviou á cbancclla-
ria dc Berlim uma nota redigida om termos
muito enérgicos, responsabilisando a Alie-
manha polo afundamento do paquete "Tu-
banlia".

CORENHAOUE, 22 (Havas) — Tem-se ouvido
na Dinamarca, para os lados de Kalmar, na Sue-
ei.i, um violento canhoncio.

Ao que parece, trata-se de uma batalha naval
entre russos c allemães.

^J^fc1*

Que dirá dessa autoria
Ha o Sr. Van Erven ?

N'o nitinm anuo do governo ninrocluillclo fo-
mus assolados poi'unia pavorosa secra. A pnpu-
Ir.çilo soffrcu vcnladcini iiiiüiisllu roui fi falia
d'ugua, O Sr. Vau Krvni ficou cm evidência,
Siicccdloin-80 as cntrovlslos com S. S., que
ni noa dizia mais do que Istoi

— Não chove, eis a cansa da falta d'agiio. O*
icscrvnlurlos eslão vaslos, os rios seccos, que
quer? Poderiam so nproveltar nhi certos açudes,
mas o governo não quir, a Impruiisn diz que
lenho Interesses...

Afinal veiu o Tbooli'0 du Natureza u as cliu-
vas coiiioçaram a Cülllr iibiiiiilaulo, lorcnclal-
mente,., A água começou, einflin, a circtfar
pelos eiicaiiaiiienlos juira regosljo da pojiultl-
ção.

Mas, a calamidade ameaça voltai, o flagollo
du falta d'(lgua já começa a fazer-so sentir.
Surgem as reclamações dc Iodas :is parles da
cidade, .•letiialnicntc, priiiclpalincnlc dos mor-
ros,"A falia do pressão". »im dos velhos tirgu-
inenlos lambem do Sr. Van lírvcii é chiimado
ainda ngor.ij mas parece que ningiicin mais crô
nesia hisioria. Depois de lauta chuva, como po-
dirá haver falta do pressão?

Ainda boje estiveram on» nossa rod icciío, dous
cavalheiros, proprietários uu morro do Livra-
incuto, quo vieram protestar conlra a Ilopar-
lição do Obras Publicas,

l'ni dos cavalheiros é proprietário d
n. 30, da rua llosa Snyão, baltando-lln
P'igou a laxa de unia pena suplementa
slrulti encanamentos c loca a esperar água.
Nula! llcqucreu já cinco vezes, pedindo a liga-
ção, no engenheiro do dislricto, o nada...

O Jtllro cavalheiro é pnlpriel.irio da o.isa ntl-
mero 12 da rua Pinto Snjfio, Ahi, lia oito dias
nao corro nas lorncirns uma golta d'agua.

.No morro tio Pinlo não ba água ha muitos
duo-: no morro do Cusle.Uo ha o mesmo suppll-
cio, e do morro de 1'nuln Mattos, do wrlos pro-
prictarios da rua Paraiso, rccclicnios (ninbein
uma enérgica carta de reclamação contra n fui-
ta aliMiluta ali do precioso elemento.

0 Sr. Van Erveil achará ainda qu
açudes,.,
—— 1 B!n>n ,
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sessão Cam ra

Um assegurando os di.**'"«a
dos classificados en.

concursos; outro prohibin<
. a água benta nas

igrejas
N.i sessão dc hoje do Conselho Municipal O

Si. Leite lübciro justificou dous reciueijnieu.
l'isi um (loloriuiiiauiio r;uc qu.üquer etirgo, fim-
c.ão, inalrleuln, ele, em qualquer das rcpiull-
çoos iiiuiiicipacs o sues dopemlcucliig, do .luim-n-
ção ou simples pi.ituriu ligada a concurso
exímio ou nutra prova Ue capacidade, que de lo-
gar n classificação, caberá de direito no primei-ro classificado c, si forem muitos os logares,
cies porloncorflo, cgtmlmenlo de direito, aos
prinielrns classificados, segundo a urdem duo-
nologica da respectiva classiflcnçAo, O pruii-(•'o dotoriniiia ainda que ua liypiithesu dc haver
nlgumii ra/áo proce('eiilc, iiltendivcl, do urdem
moral o condições dc ..ande, quo jusliliip.,i ao nomeação ou admissão do cindida1», h-!.ná communlcnçâo reservada de tal fuctu ln,i leressodo, que a tornará publica, si Is.mi i|.u
convier. O segundo projecto torna prnbihidu.cn bom da snutlc publica, em templos rciigluMis
mi em qualquer outra lugar de publico ocees-o,
n uso de pias ou qunesqucr outro* tleposllos!
com água simples ou não, e.vpostn v imuir-sao das mãos dos visitantes, para espargln.oii-
lo na própria pessoa uu om nutri

li foi ludo quanto houve de
Conselho.
"~¦ ¦¦ -m> i ———______
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LT/J?«'t conspiração para entregar
o governo a Ahtlul-Ilamid

VERGONHAS DA ASSIS-TENGIA POLICIAL
A nossa assistência policial, umas vergo-nhosns ambulâncias que trafegam pelas ruasem vertiginosas carreiras, cada vez mais Setornam perigosamente inúteis.
Um faolo característico, que cm oulra qual-quer parte seria o bastante para provocarícas medidas por parle dc quem dc di-• . vem mais uma vez provar a inutilida-ile desse serviço que absorve

considerável uma somma
., - l0s nossos cofres públicos,íjarremos o caso sem mais commentariosIa poucos dias foi internada na Matcrni-nade das Laranjeiras Elvira de Jesus, umaportugueza dc mais ou menos 30 annos, c deorigem modesta. Antes da "dolivrance" 

na-liunl, Elvira; por um defeito orgânico qual-quer, fçj viclima de um aborto.
Lin conseqüência dos soffrimcnlos e ou-iras causas pouco depois Elvira manifestousenos symplomas de loucura, sendo por issorequisitado pelo medico assistente da enfer-mana em que eslava recolhida Elvira o ne-ccssario transporte para o Hospital dc Alie-

í S!' ?• .C]1.,c, Í01 Providenciado pela policiauo (r uislriclo.
Muito tempo depois chegou uma das ainbu-lancias da assistência policial, sendo entre-

gue ao eonduç or a necessária guia para a en-Irada da infeliz no hospital. Seriam mais oumenos 20 horas do liontem.
O medico da Maternidade recommcndou aoconduelor da ambulância a maior uriícncio

pois tratava-so de um caso grave.Ale ahi nada de anormal. A ambulância daassistência policial pouco depois, porém, pa-rava no deposito de presos da Policia Con-irai ca pobre mulher seria recolhida ao xa-rtrez destinado aos loucos, para o exame da
praxe, si o seu administrador não tivesse li-do o cuidado de abrir o enveloppe com o of-tieio endereçado ao Hospital de Alienados.

beientificado do oceorrido o delegado dedia, Dr. Osório de Almeida, foram dadas cn-Lio as necessárias providencias para que a
pobre mulher tivesse o destino conveniente

Simplesmente edificante!!

LONDRES, 22 (A NOITE) —•"Telegrapham
de Albinas informando ter sido descoberta
cm COnslantinopla uma conspiração que ti-
nha por fim libcrlnr Abdui-IIainid, o cx"Siiltão-Vermclho", ba nnnos deposto c 'que
se encontra preso naqüella capital.

Os partidários de Abdul-IIamid pre
diain lambem assassinar o actual sultão c
stubslituir lodo o governo.

Foram feitas muitas prisões.

i 'que
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NAS FKENTES KUSSAS
4W» .

Os russos repeliam os ataques
allemães. approximnndo-so de Ms-

sul e de Bagdad

Dr. Dario Pinto
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica c das
creanças. Consult, Carioca 44, Das 3 ás 6 horas.
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or. general.
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1Ü§ AA cigarros mis-
liiia para 300
réis cum brin-

ira
des, I.opc; Sá & Comp.
'' * "VHr- -

Bom café, chocolate e bonbons só
.Moinho rie Ouro — Cuidado ©ffisssas in^façãeç

Os crimes na Santa Casa
A VICTiMA JÁ FOI

DESPEDIDA
Ha cerca de dous mezes noticiámos mi-ruidosamente uma aggrcssão de que foi vi-

ç: 
una o copeiro da Santa Casa, José LuizMartins, por parle do Iir. Samuel Pertence,

medico daquellc hospital.
Esle facto, lendo sido trazido A publico,motivou um processo regular conlra o Dr.J crlcnee, no qual ficou provada a veraci-

dade da aceusação, tendo o mesmo já se-
guido pnra juízo competente, onde, segundo
dizem, ficará alé á sua prescripção.

O copeiro José, este já soffrcu por parleda irmã superiora da Santa Casa o justo cas-ligo, por ter sido aggredido por um medico— ilespcdiram-11'0 e, por dcterminaçrio do Dr.Arthur Itocha, não lhe querem pagar os diascm que elle permanecera na enfermaria.
¦ ¦«s3^~r»-~» , ii_._-

TARIS, 22 (A NOITE) — Communicado
russo:

"Na região de Illuxst, os auslro-alIcmãcF
tentaram tomar a offensiva, mas foram rc-
pellidos em toda a parle, com enormes per-
das.

No lago Ilsen suecedeu a mesma eousa,
tendo as nossas tropas feito ali muitos pri-
sioneiros.

Na Mesopolamia as nossas tropas conli-
nuam a avançar na direcção de Mossul c,
mais ao sul, na direcção dc Bagdad.

A vanguarda da nossa cavallaria, depois
de atravessar a fronteira lurco-persa, pene-
trou ao sul da Mesopolamia e juntou-se ás
tropas britannicas que operam nas margens
do Tigre, a pouco mais de trinta ltilomelros
de Kut-el-Aniara."

LONDRES, 22 (A. A.) — Os últimos tele-
grammas aqui recebidos informam que ns
forças anglo-russas em operações na Mesò-
polamia encontram-se aclualmenle a 130 Iti-
lomelros de Bagdad, para onde continuam
cm marcha.

AMSTERDAM, 22 (A. A.) — Annunciam
de Pelrogrado para esla capital que fracas-
sou a tentativa de offensiva aliemfl na região
nordeste de Sgormanno, continuando, entre-
lauto, cada vez mais intensamente, o duello
de artilharia 110 isthmo formado pelos lagos
Naroch e Miadziol.

NOVA YORK, 22 (A. A.) — Dizem dc
ÇonstanUnopIa que os turcos, alliados aos
liurdos, conseguiram deter o passo dos mos-
covilas em Mossul, infligindo-lhes nhi per-dos muito sérias.

Por outro lado, as noticias dc Londres in-
formam que n offensiva russa sobre Bagdad
conlinu'a vicloriosa, estando os cossacos em
feroz perseguição ao inimigo, já além deRivaudouza.

**B——«-—r- ¦)—

A GUERKA NO AK
O dia do hontem foi de grandnactividade aérea em toda a írenio•— Numerosos combates o bom-hardeios—Vm acroplano austríacoabatido pelos italianos

inispiiaplÉptí!,
Iiíiê Iffl ft tini ma
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0 Sr. Gastão da Cunha
no Senado

O Sr. Gastão da Cunha esteve hoje, du-
rante alguns quartos dc hora, 110 Senado.
S. Ex, foi ali cumprimentar os cmbaixndo-
res dos Estados, como é do protocollo, porterem clles approvado o aclo do executivo
que o nomeou embaixador do Brasil cm
Portugal.
-O 1 «W— 11 ——_____

TIundíãT
Sorteios em 25 do cor. ás 4 hs.
Só concorrerão apólices quites

Prêmios pagos : 397:654500

As homenagens ao depu-
tado Souza Brito

A sessão de hoje na Câmara dos Deputados
foi levantada em homenagem 00 deputado José
Bernardo de Souza Brito, fallecido na ante-vos-
porá.

A's 13 horas e 15 minuto;:, presente numero
legal, o Sr. Vcspucio de Abreu abriu a sessão.
Lula a neta da sessão anterior, pelo Sr. Juve-nal Lamarline, falou o Sr. Luiz Domingues,
que, nlludindo com espirito á sua presença 110Parlamento desde or. tempos de Saraiva," Ma-r.oel Pulgencio, Frederico Borges, Lamounier
tiodcifrcdo c quasi ao tempo do Sr. B„eno deAndrada, declarou nada ter aprendido, durante
ledo o seu tirocinio parlamentar c político, dct" mada de conla .

Por esse motivo renunciava o mandato de
membro da commissão que lem essa denomina-¦,ao, manifestando, desde já, o propósito de daro máximo que lhe for possível, no exercício desuas funeções de deputado, uo estudo de Iodasa-, qucsloes ventiladas naqüella como cm ou-Iras cominissões,

Approvãda a acia foi lido o expediente queconstou das relações de addidos dos Ministérios
da Marinha e do Interior, enviadas de accordocom a disposição do art. 136 da lei orçamen-lana vigente e dc um requerimento dc conces-sao para a exploração do tanino de mangue, cinhanlos.

. Em seguida falou o Sr. Arlindo Leonc. O
çteputodo balnano foz o necrológio do seu col-lega de bancada ür. Souza Brito, recordando as
passagens mais relevantes dc sua existência.
ifiíV in,i„ „ils! 

Do™l,,8'w»» 
,c"> aparte, declarou

que toda a bancada .maranhense apreciava comíinccndade as palavras do orador. (O Sr. Sou/Bnto era maranhense nato.)
O Sr. Arlindo Leonc acabou requerendo emnome de toda a bancada habh.ua, sem distiucçlo

Para a Virgem Cega
mporlancia de 189.?, honlom publicada,a nccrcsccnlar o donativo de 2.?000, emna de Savcrio Sica, o que eleva as quan-

A' Ímporlaucia de 189.?, honlom
lemos "

memor
lias recebidas a 191ÇÜ00

*fm<

ue cores políticas ou parlidanas (apoiados dos
m.S,;,,* u'?s dAc Carvalho, Pedro Lago, OctavioMangabeira, Augusto dc Freitas c João Manca-
wi ??ni f t"if 

r?a0) 
.'" aclil' de um vò'to dc pe-

t' J!lP 
0„„f:!1.Le.c!nlt;nl0 d.° deputado Souza Brito

csu^;sn^â.oestyloparl^cnti,r>fosi
O Sr. Bueno dc Andrada declarou emprestar

V ííí,.dnSVn,era ^«riedádo ás pal„vrn" d itAtlindo Leonc. leve opportunidade d, trat.ir
de obms m,blio^- *0?™X'H na commissãÒic ornas publicas, podendo, por sso, dar tes-
\\T!uhZ *ts™°P°™m?lão seu.omorto

A do E. do Rio em crise
Ao coronel José Carlos, chefe do eslado-

maior dn Guarda Nacional do Estado do Ilio,
foi enviado pelo eonimnndantc superior di
mesma milícia o seguinte offieio:"Conslaudo-me 

que alguns officiaes, feliz-
monte cm pequeno numero, recusaram-se afazer o serviço para o qual téni sido escala-
dos pelos respectivos comniandantes, recom-
mondo-vos (pie dcclnrcis a esses officiaes
antes dc nppliear-lhes a pena dc prisão eni
que incorreram, que este conunaudo terá
niuila satisfação cm trausníittir ao governoo pedido dc demissão que apresentarem, rc-
levando-os immediatainciile daquclla pena."

Que teria havido para motivar esto offi-
cio ? Por certo algum fado muito grave fora
a sua causa. Procurámos o coronel José Car-
los, pedindo-lhe alguns esclarecimentos.

O facto, disse-nos elle, não tem a gravi-dade que se suppõe; o que houve foi o se-
guiute: tendo um official deixado de com-
parecer ao serviço para que foi escalado, o
que constituo evidentemente unia quebra da
disciplina, officiei ao coronel coiiiiiiaiidanle
superior, narrando-lhe a oceorrencia. S. S,
respondeu-me nos termos do oTfieiò que o se-
nlior conhece. No dia immediato, porém, o
official que incorrera na pena, apresentou-se
ao estado-maior, dando satisfacloriamcnte
as razoes por que não comparecera ao serviço.

A falia de coniparccimento produz por
corto inconveniências...

Sem duvida, principalmente agora que
temos no estado-maior os dous presos vindos
da Barra do Pirahy, que ali pe acham por não
ter a Guarda quartel em Niclberoy. Tinha-
mos ali também preso um dos implicados na
falsificação de moedas, recentemente desço-
berta, mas o ministro da Justiça determinou
que elle fosse para o quartel do 52" do Exer-
cito. Quanto aos presos acluaos, não faze-
mos o mesmo por falta de ordens,.

E o official que faltou ao serviço foi
punido ?

Seria, si não fossem as razões insta;
apresentadas por elle, como justificativa, c
não se promplificassc a fazer o serviço da-
qucllc que o substituíra.

Charutos VIEIRA DE MELLO '
os melhores — EGYPCIOâ

Portugal na
—«—

Guerra
h, Z r ' ¦ SLU aes°J° tle cooperar para o
d, ,fUofnOnalnc'ít0 

d0 kKMatiTO, assim como
nica; ntUl 

" da SUa. iatel"fícncia viva, per-• Pitaz. Da. assim, npoio ao reciuerliiicnfnl ,in

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

BLIXIU DE NOGUEIRA - Grande Depurativo
do Sangue

Nomeação na Fazenda
Por decreto da pasta da Fazenda foi no-meado ho.ie o Dr, Olyntho Meircllcs Reis pa-ra exercer o logar de thesoureiro da Dele-

gaciq I'iscai do Thesouro em Minas.

Tabelliào NOEMIO Dft SILVÊíHa"™"
RUA DA ALFÂNDEGAw, -.TelepUouL., 6xti

1 «SUllN »- ..-¦ .

e fi TACHYGRAPHIA coiisti-
tuem esjjecialidaclcs da "Es-
cola Reminoton'

j Rua 7 de. Setembro n. 67]

LONDRES, 22 (A NOITE) ~ Quer na frenteingleza, quer na franceza, o dia de hontemloi de grande actividade nas operações ae-reas. Somente na frente britannica os avia-(orca inglezes e a'artilharia nnti-acrea incen-(liaram e abateram dous "avialiks"; destrui-ram outro, que caiu nas linhas alleniãs c aba-teram intacto um "Taube" 
que lambem caiunas linhas britannicas, sendo aprisionado oseu piloto.

Os aeroplanos allemães lançaram bombas
sobre Epmal, Baccarat e Vesoul, causando
prejuízos insignificantes. Uma grande esqua-
onlha de aeroplanos alliados lançou bombas
sobre os estabelecimentos militares e nas es-
loções de Thionvilie, Etain e Spincourt c ain-
da sobre os acampamentos inimigos próximosa Azauncs e Dampvillers.

Quatro aeroplanos francezes travaram com-
bale com tres "Kokkers" sobre a floresta de
Bczangcs. Um dos apparelhos inimigos foi
derrubado nas linhas allemãs.

Outra esquadrilha de 53 aeroplanos alliados
lançou 253 bombas sobre os acampamentos ai-
Icmãos em VVywege e Ghistelles.

1'AKIS, 22 (Havas) (Official) — Uma es-
quadrilha de aviões inimigos foz durante a
noite dc 20 para 21 dous "raids" sobre a rc-
giao de Diinlícrque, lançando da primeira vez
cerca de 20 obuzos e da segunda 100. Em
conseqüência do primeiro bombardeio fica-
ram mortas quatro pessoas e feridas quinze;cm conseqüência do segundo morreram dous
soldados c uma creança e ficaram feridas 20
pessoas.

Os aeroplanos alliados trataram logo de
perseguir o.s atacantes, conseguindo abater
dous apparelhos, já sobre as linhas inimigas,
quando os aviadores allemães regressavam
aos seus postos.
jVssim que se verificou o primeiro "raid" 

,.,,,, v, ,,,. A m>r, onaíCani.sou:seju»_a frota de 53 aeroplanos fran-i MüUKA BRASIL

A La Capitaíe
Continua a fazer grande reducção em prc-ços Camisas, camisetas, ceroulas, collarinlios,

punhos, pyjamas, meias, luvas, etc, etc, ar-ügos de primeira qualidade com enorme aba-lnnento. Gravatas de seda de 1$500 a 3$50» S.
fínrnalÍ2, & C,> Proprietários. RUA DO OUVI-Uült, 101.

¦' "' t

deputado babianò, que rende homenagens'mui-lo instas a uni collcga illustre.
-, r, ?n,!S 

°S rectlle1n'lncillos «Jo Sr. Arlindo Lco-
ás 14 ín."W»raviidos, 

sciido a sessão levantadaas 14 horas e designada para amanhã a mesmaordem do dia dc hoje. ""--iu.i

Os bilhetes ns. 160.808, 4,111 e Ul 634
premiados respectivamente com... ...
loo:ooofl»ooo, 10:000^000 c 4;ooo$oooe
na extracção da Loteria Federal, rea li-
sacia ante-hontem 20. furam vendidos
nesta capital,

UM AVISO DO CONSULADO C.È-
UAL AOS KEFRACTARIOS E OIÍSEK-
TORES

O Sr. Dr, A. Pcdroso Rodrigues, cônsul go-
ral interino, faz publicar o seguinte aviso aos
refractarios e desertores:

"Faz-se publico que foi concedida amnis-
tia:

1°—A todos os portuguezes que estivessem
cm situação de refractarios até á data em qtic
foi declarado o eslado dc guerra (í) dc mar-
ço de 1916), ficando, porém, obrigados a prc-
si ação normal do serviço militar;

2" — A todas as praças de pret do Exercito
c da Armada que anteriormente ao estado dd
guerra tivessem desertado, desde que se apre<
sentem dentro do praso máximo de seis mc
zes, que terminará cm outubro próximo, nal
sedes dos consulados ou vice-consulados por-
tuguezes de que dependerem.

São, pois, avisados e convidados por esbl
forma todos os interessados, residentes neste
dislricto consular, a comparecer 110 consulado
geral dc Portugal,"'

r ¦*f5'H'r——¦ - ¦¦

general figobap
depõe sobre a

conspinafa
No Juízo Federal da 1» Vara, perante osupplcnle do juiz federal Dr. Amorim Gar-cia, proseguiu boje a formação da culpa dos

denunciados como conspiradores.
Compareceu para depôr o general Agobar,

commandanle da Brigada Policial.
Seu depoimento constou de breve narrati-

va sobre a ocorrência, que S. Ex. fez. Tendo
recebido cartas anonymas sobre algo de anor-
mal que na corporação que commanda se tra-
maya, disse S. Ex„ tomou logo as providen-cias necessárias para descobrir e suffocar tal
movimento e, mandando proceder a inqueri-
to, soube que vários 

'inferiores 
se achavam

envolvidos no caso.
A oulra testemunha, o ex-sargento Manoel

Landes, lambem depoz, fazendo uma peque-na narrativa do "seu" caso, e narrando va-rias oceorrencias que presenciou, quanto a
conspiração.

Os trabalhos do summario dc culpa termi-naram ás 10 c meia horas.
' ttO»i  1 , 

| Quereis apreciar bom e puro ca?é? 8go o P$PH&&§® 1

WÃ BRIGADA P®LSa&L SO' HA
QUARENTA ASMLPBÍAB3ET8S

A Brigada Policial também formou na linhattc trente dos que combatem o analphabetismo.
Attirmam-nos que ainda este nnno estaráf.iitticicntemente instruído o reduzidíssimo nu-mero _de nnalphabetos que ainda perduram e

que nao excede do quarenta,
No corrente mez, por intermédio da Ligabrasileira contra o Analphabetismo, foram of-feriados pela Sra. D. Maria Santos 100 livrosde 'Educação Civica", do Dr. Virgílio de Oli-veira, os quaes foram logo distribuídos pelasescolas e bibliolliecas dessa corporação
O general Agobar e os officiaes e inferiores

que o auxiliam nessa cruzada não desanimamcomo se evidencia da seguinte ordem du dSaque conseguimos lobrigar:"Cursos dc inslrucção primaria — Coivn Tscolar - Tendo esla brigada tomado a ò Sol

¦ «S|t» ¦

F&sttsz sa_r£_»

uem quer uma agarrara
de ouro que pertenceu

ao sultão ?
Ifô^Certo não eslá esquecido aqui um incider.-

te oceorrido cm Paris c que teria repercussão lar-
ga em todo o mundo.

Foi apenas ba quatro ou cinco annos que se
fez naqüella capital uma grande venda do au-
thcnlieos c cuslosissimos objectos dc arte per-
lenccntcs ao sultão da Turquia.

Para o estrangeiro, entre os amadores finos,
escoou-se uma boa parle daquelbis preciosida-
d.cs, o o Brasil lambem foi contemplado eom
uma riquíssima cigarroira de. ouro, oom in-
ciustações bcllissimas e lavrados capricho-
sos.

lísse precioso "cadeau" c que foi ter ao pc
nlior da casa L. Gonthier & C., rua Luiz de
('ainõos ns, '15 e 47, que amanhã, ao meio dia
o levará a leilão.

Parece escusado prevenir aos amadores, quo
não perderão a cxcellente opportunidade de eu-
riquecer suas collccçoes.

; j ?«S «S?JSSS ?,;;*,',:!«£';;;:
e orçoTJZ'£ 

ãC?m°, llos meus m^ores
Ç^oicos, sente-se entravada cm face do nívea-

nin eus, í"Tclro ^ 
Cmxa da Brigada1 q"evuüia custeando as respectivas despesas, esle

d ,T^°f{r"-mn 
nW)cl]0 aos bons sentimentos

imilo d'i.° rS 1>:"'a mC' Send0 1,0ssivcl uon ilo das suas forças, procurem auxiliar a ma-.Içnçao daquelies cursos, contribuindo ,e-cunlanamente afim de que possam ser adqul-
1Ím?A iíelrc<-,ll0S necessários aos alumnos ali"•atriciii.idos.

cura asinflammaçOeido
olhos

Opportunamcnte será regulamentada aJiscoJar, á qual so destinam as
para aquclle mentorio fim

Caixa
importâncias

tríadas,"

», .. , , EWXIB DE NOGUEIRA — I'ara moléstias da

—-.¦¦-.>—«sSfrgsc-—<—. i. —-¦- ¦ —

\m perfaria para
multa gente

O Sr. ministro da Fazenda determinou nus-
pagadoria do Thesouro Nacional pague,

até o dia ;il do corrente, aos pensionistas o
funecionarios que tiverem dc receber por eon-
ta do exercício de líllfi.

ELIXIK DE NOGUEIRA -- Cura Syphilis

Á sessão do Senado
O íir. Urbano Santos preside a sessão, quo

se abro ás 13,30. A acta, lida pelo Sr, Mclello.
é approvãda sem debates. O expediente con-
stou dc um offieio do Si. Souza Dantas, com-
municando ler assumido o cargo de sub-secre-
tario das Relações Exteriores.

Na ordem do dia encerraram-se. as discas-
soes das matérias, abertura de créditos o cou-
cessão de licenças, e foram adiadas as.vola-
ções por falta de numera»,
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i ÚLTIMOS TELEGRAMM/VS
DOSCORRE^PQNDLNT.5,
E5P_CiAE50A/irHOITE
NO INTEKIOR E NO
EXTERIOR _,SFRVICO
l_r.ftt-_.NCK. AMEi-lÇANA

'"Jim.is noíicias"¦ da perra
(Recebidas ate ás 18 horas)
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* **,~..API->A;> E. «v

W___fenoBToo^_A^E{djn(!lJ{ da «a rs

Uns embate »loien=
j© te alBomâes

Os francezes nova-
mente victoriosos
PARiS, 22 (Havas) — A Sia-

-.:-._.__ clle Verdain c..r._.Ei_..ou
lioníem com _._-.».-_.-'-.-_-_;.;;-,_i.
iM.f..ii_,n.çi.'..'.e-.,-'-0. Os aõ-C-
tiis-ís, desde 4 do co.veu._e,
d a.a eni que R»4.ío»_-__ras_i ,a
íí-f-et-Síu.., obsftt-iavam-sa in-
i3..t:..eir.'-e em iguerer tomar
-ou a c_9_na 3_.4 au í._q.->.-
Homme. E___ f_a__e. popém, c3o
insuccesso ci_ 5„ _.:__„_-_ *...-_ __
acçces _©i;aí.3—-íj_-te, £.55e__:aa»
cie .i.ca.s, __Y_ ..einaunti. tí'_
sei1 C_.as-_._-_c t<en...__s — va-
sai.epan. ..iinrar (ioti..iti ?._.._
.ataque «jeo^a. em fo_9a a _re.a-
ie sobre a -..-.p.Tje... esquei»-
í?a ..o ÜC.QS-. -5a.-_u._ua3'-- que
r3esta we_ o emS_a_e fosse sq.--
ficien.emente .j-o8e._'o gja_»-_
decÈdir tía situação e... ks._
favor; ___._s o desapontamei--
•lo .tão se ves ei_.ii.__. a ão. ____•;_¦
só .inha .ranceza não foã
tjueí;. adia e..i nenliuin ponto,
«nas a.f-«-!rc os contra-ataques
Jevados a effeito pelas mos-
sas í-»üp__s -í_s ffi__es»a'm se-
p___©_»es ___- posições tacls-
cas de bastante -...po-^-S-.eãa.
|i*al é em resumo o balanço
tio cons-deipawe- esfarço ._-_-
«...«jo c.epoiis c.a tentatsva tíe
ataque n»egistla_.a _i __ do «-es
;í-..t.o.

Furiosos combates na
frente italiana

©_> a'úS-«*is_cos são
.5_!psl3ü-__!Ss

KO.V.A, 22 (Havas) — 0 inimigo lan-
to 11 honíem enormes massas do tro-
pas contra as posições italianas «111
Õoni/tiona, mas íoi .'..pedido com
íirandes perdas.

A ai-ilharia austríaca varejou ior-
temente ns linhas italianas em Pa-
subio e no valle <... Terragnolo, ao
<|ti<. ás nossas baterias responderam
conírabalendo e.íicazmeníe.' honlem ;'i tarde, o inimigo lançou
íoi .es ataques as nossas posições na
zona cio Astico e cia Brenía. Todas
essas tentativas, porém, resultaram
inúteis e redundarauí em graves
prejuízos para os assaltantes. Keío-

(mansos alguns fortes e iizemos uns
cem prisioneiros.

O fogo dos nossos canhões aííin-
li\u e r.címoii completamente revol-
vidas _.s defesas inimigas no íiito
But.

; â triste sitis&ção im
p@Iti__.i__

hOi\DRESt 22 (A NOVXEJ — Tule-
graininas aqui recebidos de Slockol»• 1110 dizem que ú cada vez mais yruvo o
situação da Polônia rnssa,qneestúsob
o domínio dos nllemães,

A falta dc viveres . lão grande tino
numerosas pessoas morrem de inani-
ção .in longo das estradas,

Apczar disso, o governador mililar
ifillemão, general vou IScsseler, acaba

í__ duplicar os impostos sobre todos
,,__ ffcncros alimentícios, incluindo
mesmo aquelles qne procedem t/à Al-
lemanha.

Essa medida lem por lim afastar da
falania a população civil, pela impôs-
sibilldiidG de residir o.if/c lhe faltam
¦cs recursos ile toda a natureza.

Os
oi

.— Oi aeroplanos
novo "raid" sobre o
muitas bombas em

Vie.eazo. Nus tres lo-
ci explndii- fizeram ai-

raids'' dos aero-
inos ausípitteos sü-

brtí o Veneío
l'AI\IS, 22 (A NOI'!

íiusli-iueos fizeram um
Veneto, tendo lançado

, I''on.aso, Valdiigno c
. etilidades as bombii;
1.numas vietimus c causnratn e-Irai;

1 iaes de cerla imiioriancia.

A crise al.en.ã
LOiNDl.ES, 22 (A N01T1.)

: ele Hnsiléa:".\ inesperada cliesada do i;
lim è considéradri nus çenli-os 1:
dos eomo moüvada peln crise
'lue se declarou com , saida de
ínlerior, Sr. Dclbruck.

ü kaiscr Io;,., que
.terencion, durante u
:o elianceller BcHininn

<j ministro das Finai
Nos circuleis

-íuo Iojío (jne eis
Soieiidos o liilisei

il

- Xelegrapiiara

ii i:ser a Ger-¦.•in informa-
minislerin!

ministro do

ícjíoii- a Berlim con-
de duas horas, com

lolhveg c depois com
. Sr. Jíclffcrich.

ííieiaes dc Berlim (li.í-se
(.vos ministres estejam no-
partirá para a Hussio."

0 NOVO EDIFÍCIO DA V, Dl'. MEDICINA

tflill.ÉliiÉllB
asiiisnlo da ph

J--^_) Ê-yn--- .-*^.

Asestampilhas nos. consu-
iodos brasileiros

O ministro dc Eatado das llelaeões Exlc-i-iO-
>S <'in aviso remcllido honlciTi, ao seu collega
•• I"'nzj.ida, lembrou a conveniência de se nHe-

em os jiíidi-òcs dis cstampilha:' usadas nos
idos brasileiros, pnra a cobrança dos

nio:; consulares, por estarem já eslra-
i as matrizes aetuaes por lerem sido

idas pela nova tabeliã de eir.oluinputos con-
: lares os .sellos dc valores inferiores a cem

irtl

") me mm ministro sugSeriu a idéa de lerem
ielUi;, dos diversos valores daa i-ffigic de José Ronifac

independência c primeiro iVii_i_U-. áe, ü.iadii.i-..s Negócios Estcricrc..

.. nova emissão
in, patriarcha da nossa

ncnllioil-ao hoje. com Indo o snleniiiidailc,
o lançamento da pedra fundamental do no-
vo edifício du 1'iiciiIdade de Medicina. Mu-
cada para as II! horas, já um [íouoo antes
a l.niua faixa de terreno da 1'niin Vermu-
lha, escolhido pura sua coualrilc.fio tinha
mu desunido movimento, (Jnusi lodo o cor-
pa-do nliiiiiuoü desse o.-.tnbelc.IniTimT
sjuo, innuincids iniilicos o iiroíuhdoros da
l-'aciildii(le, nulorldadós e pcuaons Kradus ali
se acluivani.

Num pavilhão, adrede preparado, recebia
seus convidados o Sr. Dr. Aloyslo de Cai-
tro. dlreelor da Faculdade dc Medicina.

Assim, S. S, levo oecoslilo de o fazer, en-
Ire outros, ao Sr. conselheiro Iluy Ihu-liosa,
(pie iiules lllivla sido recebido pela inullidão
de estudantes sob prolongada salva ile pai-mus; aos Srs. ministros ila Justiça, Ãgrlcul-
lura 0 Marinha, aos Srs, Drs, Azevedo Sodré
c Afranio Peixolo, respectivamente, prefeito e
dlreelor de Instrucção Municipal; Dr. Aure-
lino Leal. chefe de policia; barão dc liam'/,
flnlvfio, Drs. Oswaldo Cruz, lullauo Moreira.
Carlos Scidl o Uiilliõcs Carvalho, respectiva-
mente, directores do Instituto Oswaldo d-uz,
Hospicio de Alienados, Suuda Publica c lira-
sil Medico, ele.

A's 1(1.5 clicünu á Praia Vermelha o Sr.
Dr. Wencesláo Iiraz.

.lá á essa hora o pavilhão dos convidados
estava quasi intransitável, c foi n custo que
S. Kx. conscguHi chegar ao palco, onde es-
lava col locada a mesa, onde a aclu esperava
assignatúras,

0 Sr. Dr. Wencesláo Iiraz, lojjo ao cheRnr
Iobri(?ou a fifíura veneravel do conselheiro
Muy líarbosa, o que o levou cm direcção ao
iIlustre patrício, a .piem S. Ex, abraçou mui
cordialmente. JA tardava. lí o Sr. secreta-
rio da Faculdade dc Medicina leu a aclu.

Começaram as nsslfínaliiras. Primeiro o Sr.
presidente da Ilcpubliea, que passou a canela
de ouro ao seu secretario da Justiça, a (piai
depois de ser utilisada pelos Srs. ministros
da Marinha. Agricultura, c prefeito, vol.ou ás
mãos do Sr. Dr. Wencesláo Iiraz, que fez que-
stão de dal-a ao Sr. conselheiro ltu.v líarbosa,
que delia se serviu sentado na cadeira presl-
ilcncial. Era seguida o Sr. chefe dc policia,
outras autoridades e demais pessoas presen-
tes foram (laudo a sua nssignuiiira ;'i acta.

Terminada a assignatura da neta, numa
padlola foi collocada a caixa de cobre cm
(pie o Sr. presidente da Republica poz as
moedas ora em circulação, os jornaes do dia
c uma cópia da acta.

A padiola lendo a segural-a ns Srs. Drs.
Wencesláo Iiraz, Carlos Maxiuiiliano, Alo.vsio
de Castro c o acadêmico de medicina Cio-
vis Moraes Coutinho, foi levada para o lo-
cal designado para o assentamento da pe-
dia fundamental.

Para chegar ao local onde eslava assou-
tad.-i a pedra, o Sr. presidente da Republica
c os Srs. ministro da Justiça, director da
Escola de Medicina c acadêmico Clovis Cou-
linho. acompanhados do conslructor ,Tan-
nuzzi. desceram uma prancha a uma regu-
lar profundidade.

Em cima, para evitar a queda dos curió-
sos, havia duas varandas de madeira, que
foram quebradas pelos esindaiilei que ali se
aglomeravam

Foi um momento dc susto. Varias pessoas
caíram á abertura dc terreno, onde se acha-
vo o Sr. presidente da Ilcpubliea, que ijuasl
soffrcu com o desastre.

A's l(i.<!0 estava terminada a cerimonia
do assentamento da pedra.

Deliram-se o Sr. presidente da Republica
e pessoas que o acompanham.

Passaram-se para o pavilhão, onde houve
discursos nllusivos á cerimonia, proferidos
pelos Srs. Dr. Alo.vsio de Castro, acadêmico
dc medicina Clovis Moraes Coutinho e con-
slruetor Antônio Jannuzzi.

Foi servido ehampagne c estava termina-
da a cerimonia.

Eram 17.15. '
-«_•&¦•

A VAGA DO DISTRICTO

Sr. iomaz

0 PIIOI.Í.I.MA DO CARVÃO 1
NACIONAL

¦ 9
A ija .çflo o a s..ssí_o clfl liojo

no Club do Knucnliíiili»
Sob n presidência <lu Sr. Dr, WcnccslAo Dra.

rouuíu-so hoje o Club do ííiigculiarlii om bussi"o
h leniiic o "xposilivn afim de tiíili.r do proble-
u.•! do enrv.lo nnclonal,',) siiIJu OMUiiqotO daquellc cliib, com sii.is dc-
coràçÕOR de baixo relevo c effeitos de luz dos
vidros de còr, iiprcsc.iilavii um aspecto de dou-
ii-it(l.-i conenrroncia num conjunto escolhido de
ui i'1'sciitai les da cnsciiliarln miclonul, de auto-
i UiidCfl e curiosos,
Dentre OR prcscnle. iireorcin-iios ns nomes dos

Srs. uiiiiisti-u da Agricultura o Marinha, bem
ronio os dos representantes da c.ca civil o mi-

O.Ull-I lllar do'Sr. presidrnlc da lleimlilica, e ainda O
do Sr. mil istro da Ilupublicil Arcgciiliu:-. c o
do aviador Santos Diiutoiit.

Aliorlu ii sessão, teve a palavra o Sr. Oscar
dc Campos, (pie fez mim.ciosa exposição de
sois estudos sobre o carvão nacional, assigua-
I llldo-lbo as origens, delcndo-sc na descripçáo
de nossas principaes bacias carboniferas e
apontando, depois dc rnuilo se adeunlar no ler-
reno sclcutiflco, as medidas quo Julga necessu-
rias á solução do problema quo absorve aclual-
mcnlc a attcnçiln nacional,

líni seguida teve a palavra O Sr. Gcllllio das
Noves, que leu um csllrtdo discurso apoloôls-
tico do carvão nacional, procurando di'faivar
a aridez do nssilllipto com phraseí. dc ftllgOl' li-
terario, indo inesmo aos apuros dc cilar líça
de Quelroü c dc Imprimir uni certo sentimento
ao escuro mineral, (pie 30 espalhava em amos-
tris ao centro da sala com letrctros indicativos
de sua origem.

í) discurso do Sc Getulio das N'ovos, com pe-
ri..dos sublinhados de intenções políticas e do
alio patriotismo, leve por peroração um vihran-
lo appello ao Sr. Wencesláo Iiraz, cuja terra,
Informou o orador, é a mesmo do Srs. Calogo-
ros, Affonso Ari nos, Carlos Peixoto e Sn-
bino Barroso, bem como dc um punindo de
nomes gloriosos, que sente prazer em regis-
hr.

Terminada assim a oração do Sr. Getulio das
Neves, levanlou-se o Sr. conde de Froutln, para
diclarar encerrada a sessão.

_ Antes, porém, S. S. agradeceu a presençadas altas autoridades do paiz; leve algumas
palavras dc synipatbia ao Sr. ministro da Ar-
gentina o no Sr. Santos Dumont; elogiou com
i iilluisiasmo a acção do almirante José Carlos
dc Carvalho, presidente da coininissão ericarr_'-
gada pelo club de proceder aos estudos do car-
vão nacional, e, finalmente, solicitando aos prc-
sentes alguns minutos de allenção. recordou
uma série de faclos demonstrativos da orienta-
ção e da parte activa que tem tomado o Club
dc Engenharia em relação ao impor'ant: pro-
blcina.

Hclembrou .a neiíio desenvolvida cm 1904 pelo
Dr. Osório de Almeida, então director da Ccn-
Irai do Brasil, e o resultado das experiências
rpic levou a effeilo nuquclla estrada, experien-
cias que demonstram que o carvão nacional si
lão é dc primeira qualidade, serve para salis-
fazer as necessidades da nossa industria, con-
siituiiido grande e útil riqueza pnra o paiz.

Relembra quaes foram os resultados das ex-
perieneias praticas feitas cm varias eslradas e
a conclusão dos engenheiros que opinam poralgumas alterações dc locomotivas.

Não esqueceu S. S. de citar o nome do sábio
While, contratado pelo então ministro da V»a-
ção, o Sr. Lauro Müller para chefiar a conunis-
são dc estudos do carvão brasileiro.

Tendo cm mente os relatórios apresentados
pela referida commissão, o Sr. conde dc Frosi-
li ii diz (|iie ficou então provado que era único
defeito do nosso carvão o excesso de cinzas c
enxofre, cujos inconvenientes são afastados pe-
tos processos de purificação.

Depois de apresentar algumas curiosas inTor-
inações o orador lembra que a alta do cambio
e as misérias do espirito rotineiro não permit-
tham (pie estudos tão bem iniciados chegassem
a seu termo.

Agora, porém, com a conflagração europ.éa,
(p.e difficulta a importação do carvão, eom a
baixa do cambio, epie lhe eieva o custo no tri-
l'!o. parecem ao orador de grande opportunida-
de novas e mais brilhantes tentativas."O que é indispensável, concluiu S. S., C u
exploração intensiva das minas existentes, do
modo que se possa satisfazer, ao menos parcial-
mente, o consumo no Brasil, "

Concluiu o orador lembrando n convênio..-
cia do estabelecimento de prêmios, dc acquisi-
cão fixa pelo governo feita aiinualinente c rfe
outras medidas, que o patriotismo inspira c a
razão esclarecida approva.

Assim terminou a sessão do Club de Engenha-
ria, sendo o orador felicitado pelo Sr. presiden-
le da Ilcpubliea que, descendo do estrado, exti-
minou com visível interesse, em companhia (Jo
Sr. ministro da Agricultura, do orador c de va-
rios engenheiros, as muitas amostras que se
achavam em exposição.
¦-¦¦¦-¦¦ » --*"fr_r Jl*"- 1

Osautomoveis de regalo
na Prefeitura

Outra circular do Sr. prefeito
0 Sr, Dr. Azevedo Sodré fez expedir hoje,

por intermédio da sccii-laiiii, u seguinte clr-
ciliar:"Srs. chefes das rcparllçi.c. geraes dn Pre-
feitura —i 0 Sr. preleilo do Dislriclo Federal,
lendo oin visla uma reportagem do jornal o
A NOITE, de lionli-in, manda coimnuiiiciir-
vol, mais unia vez, que ns aiilomovels da
Prefeitura dovorilo Her usados, m'i o exclusiva-
mcnlc, quando o funecionario estiver cm ser-
viço municipal,

t) que, por ordem do inesmo Sr. prefeito,
levo ao vosso conhecimento para os devidos
effeitos. — Saúda a fraternidade, — Álvaro
J. Rodrigues."

lissa providencia, eomo a circular indica
foi tomado em virlude dc uma reportagem.I
Imolem publicada pela A NOITE c ua qual
sé constata que os automóveis da inunicipa-!
lidade vem sendo usados abusivamente, ao
contrario do determinações expressas do Sr.
prcfcllo, Com a medida dc hoje, cessará essa
irregularidade? lí' do esperar quo assim ucon-
teça: os funecionarios da Prefeitura quo dis-
põem dc automóveis são funecionarios do
categoria e que, facilmente, coinprehciidcrão
que as ordens do prefeito são dadas para se-
rem cumpridas.

_-».--_

A reunião de amanhã dos
inspectores escolares

Eslá marcada para amanhã, ás 11 horas,
na Dircetoria Geral de Instrucção Municipal,
uma reunião dos Inspectores escolares. Nessa
reunião se tratará da distribuição do adjun-
tas, díi unificação dos horários, que actual-
mente variam de dislriclo para districto, (In
possibilidade do estabelecimento dos dous
turnos escolares, lí' possível, quanto aos lio-
rarlos, que se organise um para as esco'a_
du zona urbana e outro para as da zona sub-
urbana.

1 -!«»¦ 

Mais uns avanços, caminho do fim, deu
hoje o Sr. Thoinaz Delfino na sua grandis-
sima contestação ao diploma senatorial do
Sr. Irineu Machado. Para variar, S. Ex.
desnudou fraudes, apontou irregularidades,
citou defeitos, observados no pleito e do-
comentados para a sua exposição á commis-
são dc poderes.

A's 15 horas, o Sr. Abdon Baptista, rela-
lor do pleito, requereu a suspensão dos tra-
ballios da commissão, por necessidade dc
rclirar-sc do Senado.

Concedida, levantou-se a sessão, lendo fi-
cado resolvido que amanhã termine o Sr.
Thomaz a leitura da sua peça, vá ella até
á hora que for.

as deliberações do Congresso
Cafesls.a da Zona da Malta

CATAGUAZES, 22 (A NOITE) — Os mem-
bros da commissão deste município perante o
Congresso Cafesisla da Zona da Matla, hoje
reunidos, deliberaram convocar uma commis-
são dos municípios já representados no seu
seio, para nina reunião nessa cidade a 2 de
julho próximo, afim de se proceder á votação
das leis constituintes.

- ... >~«S3»ít»—c-

presidencial
A' ultima hora, quando o Sr. general Pau-

laleão deixava o palácio do governo, entrava
o Dr. Lauro Mullcr, que ia coufcr.nciar com
o Sr. Wencesláo.

na c<
cêi. dissolução por diver-

gencias entre sócios
Ao juiz da 1* Vara Civel, Dr. Alfredo Eus-

sell, foi requerida a dissolução e liquidação
da firma Behring & ('... estabelecida á rua 113
de Maio n. ii), com fabrica de café e choco-
late.

Hequereu-a a viuva D. Maria Framer licli-
ring, viuva do sócio fallecido, que aücgava
não estar a firma preenchendo os fins a que
se destina, por havei- entre os sócios diver-
gencias profundas, uolando-se ainda, diz a rc-
(inerente, desmazclo e inépcia do sócio soli-
dario, que abusou da sua confiança.

O juiz, Dr. lUisscll, por sentença de hoje,
julgando procedente o nllegado peln requereu-
te, decretou a dissolução e liquidação da re-
ferida firma commercial.

0 presidente do Estado
do Rio foi a Merity

Em companhia do Dr. Octavio Carneiro,
prefeito municipal dc Nictheroy. foi hoje &
Merity o Dr. Nilo Peçanha, presidente do E>-
tado.

O regresso será á noile.
O presidente fluminense foi, ao que nos

disseram, inaugurar o abastecimento d'agu.a
daquclla localidade.
_.__—-¦__,.¦¦¦__.¦—>_, | «wM_8^fr_»__-t ¦¦M._.-___~______»_.

Suicidou*se porque o pae
morreu

EM NSG'-r.I_..OY
Uma scena tristíssima oceorreu hoje, ás

1!! horas, na casa n. 221, moderno, da rua
Visconde do Uruguay, em Niclhcroy.

Tendo fallecido ás 12 e 80 o major Ma-
nocl Feliciano da Cosia, Io official da se-
crelaria do Ministério da Guerra, sua filha
Dora Cosia, de 19 annos de edade, ingeriu
30 grammas de ácido pheiuco, morrendo
pouco depois.

Foi chamado o Dr.. Leandro Moita para
soecorrer a indilosa senhorita, encoutrando-a
já cadáver.

O major Feliciano Costa, que ha muito
se achava enfermo, dispensava grandes ca-
rinlios á sua filho, a qunl dizia que se mi-
larin no mesmo dia ern que seu pae faüe-
cesse.

Uma outra irmã de Mlle. Cora. de 17 nn-
nos, cm visla dos tristes acontecimentos, fi-
cou fortemente abalada.

._-_.fr—«rei fj t-J3u*___—

O CAFÉ'

O ministro do Interior
exonera

O Sr. ministro do ínlerior exonerou lioje,
a pedido, dos logarcs-de escreventes juramen-
lados da .'i" Pretória Civel do 2" officio da 2'
Vara dc Orphãos do Districto Federal, respe-
ctivamente, os Srs. Armando Savio e Raul
Maranhão.

~t—«a£VJ>^Es—_¦ -

O mercado de café apresenlou-sc hoje um
pouco mais firme á abertura, para, no correr
do dia, tornar-se calmo. Tela manhã vende-
rnm-se 2.,'í!l!> saccas e, mais tarde, 458, von-
das eslas feitas aos preços de 10..800 a llS,
por arroba para o lypo V. Em Nova York,
a bolsa abriu, boje. cm baixa de '! a 8 pontos.
Nos dias 20 e 2! entraram 3.461 saccas; em
20, embarcaram 1.402 e ficasam em "stock"

11 200.05. saccas. i

Matou um homem em-
briagado e o Jury o

condemnoü
O Tribunal do Jury julgou lio.ie o ròo Ma-

nocl Affonso, processado por homicídio.
O réo, no dia 21 de junho de 1015, leve

uma discussão com o seu empregado João
Enleves, que se, achava embriagado. Por mo-
livos particulares, questões cie trabalho. Es-
leves se dirigiu á casa do patrão, no logar
denominado Sacco dn Vicgas, em Campo
Grande, onde se elesavieram. Embriagado.
Esteves entrou a insultar seu patrão, Manoel
Affonso, que, exnspcrando-se, pegou dc uma
carabina c, ai veja ml o seu empregado., ma-
tou-o com um firo certeiro.

Submettido, r.final. a julgamento, n réo
foi, pelo Tribunal do Jury, condemnado a
seis annos de prisão, tendo _ defesa appé!
lado para noyo julgarücutí. . .

BUS (Si

0 carvão nacional em
Montevidéo

Uma informação do Sr. Lauro
Müher

O Sr, niiiiislro do K.xlcrior, tonilo cm visla
um pedido de Informações que lhe fára diri-
iiiiln pelo Sr, almirante José Carlos de Curva-
lho, a propósito de experiências que se teriam
feilo em .Monlcvidco com o carvão nacional,
enviou hoje aqucllc engenheiro c presiilcnlc
da comiuissão do Club dc Iviigcnliai-ia, o se-
giiinle telcgrauiiiia, dc accordo com as infoi-
iniiçôes (pie recebeu do cônsul brasileiro em
Montevidéo:"lim Monlcvidco não 10 fez officialiiicntc
__ftliumq...m_ilyicfl.o» oxpoi__ncia com carvão
brasileiro. A Companhia do Qax, Usina ' dc
Fleclriciibide, lanchas do serviço du porlo,
não tem experimentado aquelle nosso proilu-
elo. Sei que cônsul uruguaj'0 em Porlo AL-
gre vae fazer um estudo do carvão brasileiro,
A t.orro-Currll-Conlrnl Uruguayo trouxe do
Hio (irande, segundo me informaram, peque-
nas parlidas do no^so carvão lias não o ana-
lysoii. li' possível (pie alguma fabrica tenha
experimentado esse nosso mineral sem esle
consulado ler conhecimento direelainenle ou
pela imprensa ou por qualquer pessoa. Em
Buenos Aires consta (|lip fi/crani ou vão liizei-
oxporlonolas com o nosso carvão", Complc-
laudo eslas Informações trauserevo o tele-
grammn do nosso vlco-cunsul em Buenos Ai-
res: "Do accordo ordens V. Ex. informo que
o consulado acompanha experiências com o
carvão nacional o o resulte lo proincltc com-
mercio regular uma ve/ aclivaila a explora-
ção das minas. O consumo alé agora (cm sido
para us cozinhas c pequena Industria com
ucccltação. O preço da venda aqui: Hi pesos
ouro por tonelada. 1'oraui recebidos dous
corrcgnnienlos formando o lota Ide 720 to-
nclodas. A Companhia Argentiiin-Sii] Allan-
tico destinou um vapor da linha do !".o (ir.in-
(le para fazer somente o consumo do nosso
carvão já lendo feito duas viagens. Situação
do mercado devido á alta do preço do carvão
Cardlff o americano pode influir no maior
consumo. Peço venia offciccer maiores inloi-
inações. Cordiae.s saudações. — Lauro Mui-
ler,"

0 escandaloso caso
da Standard

„j nãoiias de wêm
ii _______« nuin
ÉnflitfostfaRnlic.

UM PUGILATO
Ainda (lá que fazer a herança de Mine.

Zizina, n celebre pvthonisa carioca, fallccidn
lia pouco tempo, doje á tarde, na rua da
Quitanda, entraram em luta c.s Srs. Targino
da Silva Cordeiro, irmão do viuvo dc Mine.
Zizina, morador á rua Ribeiro Guimarães
n. 41, e Manoel Meü-a de Figueiredo, mora-
dor á rua Felippe Camarão n. 05, acabando
o caso na delegacia do 1" disti-ieto.

O pugilato, parece, prende-so a um nn-
núncio bontem feito, no qual se dizia que á
rua Felippe Camarão n, !'5 seriam distribui-
dos 100$ cm esmolas, em regosijo pela boa
resolução de uma questão forense.

Essa resolução seria relativa ao caso de
Mme. Zizina e o Sr. Targino foi hoje pedir
uma explicação ao Sr. Meira, o locatário
da casa em questão, oiiginaudo-se dahi a
luta.
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0 fiscal apareceu!
Surgiu hoje, A tarde, num automóvel offi-

ciai, coinias inieiaes J. — P, C„ a indagar nas
delcgaci.-^sWc policia as caixas de soecorro qne
não funcc-onarani, o bacharel Jorge de Olivei-
ra Jobim, o fiscal dc rondas e caixas poli-ciaes,

Os suecessos do Acre

MAIS UM INQUÉRITO
O Dr. Itaul Bonjcan, sub-procurador da Pa-

zenda Puhlica,requereu providencias ao Dr.
1'edi'o Jatahy, procurador interino da Repu-
blica. ])clo faelo de ler sido o seu nome iu-
eiuido na relação dos que constam como sub-
vencionados pela Standard Oil, para o fim
de obter a mesma as concessões do governo.

O Dr. Pedro Jatahy officion nesse sentido
ao Dr. chefe de policia, para o fim dc ser
upurado o caso, conjunelauieiite com os ou-
tros dependentes do inquérito policial que
deve ser aberto na 1" delegacia auxiliar.

 Ao Sr. ministro da Fazenda solicita-
ram permissão para ser ouvidos no inque-
rito da Standard Oil, por terem sido envolvi-
dos como tendo recebido gratificações, os Drs.
Kabio Bueno Brandão c Raul Bonjcan, ofli-
eiaes da Procuradoria da Fazenda Publica do
Thesouro Nacional.

. _W» _ '

Uma representação da F. dos
A. C. do Brazil ao

Sr. Calogeras
A dlreclorla da FedoracHo das Astncliiefios

Couimciclaes do llrasll dirigiu hojv au Sr.
ministro da Fu/ciidu a foprosontiição se-
giiiulc:"A dlreclorla da Federação dns Associa-
i.'i«". Commerciaes do llrasll, em mine do
commercio nacional, tem a honra ile soltei-
lar a V. Kx. a expedição da< ordens neces-
surtas para quo se torno ostensiva aos de-
mais portos alfaiidcgados da Ilcpubliea unia
medida já posta cm pratica uo de Santos e
(pie representa, por todos os motivos, um
aclo dc pura equidade. Kss.i medida (• a
concessão feita ao cuinmci.io Importador de
um proso de im dias. Isento dc iirnia/.en.-igem,
para a retirada dc suas mci-riidorlus de ini-
port ação, Tom a Justiflcat-a a situação pro-
fundamento anômala, creada pela guerra eu*
ropca, para o coinmereio em «cral c .ior:.o-
te a qual. em regra, se verifica sempre um
grande atraso no recebimento .los documen-
los indispensáveis ao desembaraço das ride-
ridas mcrcndorlns. Não 6 luslo, portanto,
venha, o Importador a ser onenulo por forca
de uni faclo para o qual cm nada concorre
c quo lhe não é possível evitar.

A Companhia Docas do Santos, oüendendo
a uma representação dn Cenii-o de Coiumer-
.cio c Industria de S. Paulo, i-i deu, com pio-
na autorização do Ministério da Viação, cm
data de 11 do mez eorrcnlí, o exemplo de
sua boa vontade para e.,m o commercio im-
portador, no ca*o vcrl-ule. Fila Federação,
por conseguinte, mais não fuz que pedir ao
governo federal quo os outros portos do paij
possam lambe in, por seu turno, ser benefi-
ciados com a vigência desse rcglmon dc ex-
cepção, cmquanto durar a guerra europía."

PORTUGAL NA GUERRA
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Como foi assassinado
o delegado

Solou da Cunha
Foi recebido hoje, por pessoa interessada,

um telegramnia do Sr. Cunha Vasconcellos,
pormenorisando os últimos suecessos oceorri-
dos no Acre e dos quaes resultou a morte do
delegado auxiliar Dr. Solou da Cuuiiu, filho
do saudoso literato Euclydes da Cunha.

Pelo que diz o despacho alludido os faclos
passaram-se dn scguinle forma:

Joaquim Corrêa Lima, sócio da firma Cor-
rêa Lima & C, proprietária do seringal de
SanfAima, situado no sétimo dislriclo de paz
do_ segundo termo judiciário dc Tarauacá, ir-
mão de Francisco Corrêa Lima, em companhia
de empregados e seringueiros amigos, em fins
de abri] passado, assassinaram Possidonio de
Oliveira, sócio da firma Cardoso & Oliveira,
dous freguezes desla dc nomes João Noguei-
ra c Raymundo Baplisla, na barraca em quese encontravam. Além disso revoltaram o se-
ringal desta ultima, denominado Miraflôr,
praticando ali toda a sorte de depredações.

Foi aberto inqncrito sobre o facto.
A' visla do gravidade da situação, no dia

Io do corrente seguiram para o seringal Mi-
raflòr o delegado auxiliar Solou da Cunha,
o escrivão e praças.

As autoridades e força chegaram ao serin-
gal no dia C, e foram recebidos a bala, sendo
ferido e morto Solou da Cunha e feridas va-
rias praças.

No dia 12 do corrente seguiram para o se-
ringal Miraflôi', afim dc prenderem os cri-
minosos, o delegado, escrivão, o tenente cio
Exercito commandante da companhia que lá
está destacada e dez praças,

O telegramma não dá o resultado dessa di-
ligeneia e por isso lia receios de que essa for-
ça tenha de lutar com os assassinos.

Solou da Cunha contava apenas 23 annos
dc edade.
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Um fogüísta da Can»
tareirá fractura uma

cosfella
O foguista da Cantareira, Manoel Anionio

de Mattos, quando hoje, ás 15 horas, saltava
da ponte daquclla companhia, nesta capital,
para a barca cm que serve, perdeu o cquili-
brio c caiu, fracturando nina costella do la-
do direito.

Manoel Anionio, que c pnrtiiguez, casado c
reside cm Nictheroy, foi soecorrido pela As-
sislencia a internado na S.mla Casa.

Â pena cie morte no
Contestado

Ura _e4.1e--me_.t- de informações
O depulado Maurício de Lacerda deixou

hoje, sobre a mesa da Câmara dos Dcpu-
lados, o seguinte requerimento de informa-
ções:"llequeirn, por intermédio da mesa, que o
governo i 11 forme:

n) quaes" os termos dos relatórios apresen-
lados pelos generaer. Carlos Mesquita e Se-
tembrino de Carvalho sobre as operações mi-
li tares ro Contestado, bem eomo os nomes
dos cidadãos que tenham sofírido pena dc
morle, sua nacionalidade, edade, sexo e mo-
livos da pena. e os documentos relativos a
seu processo nlé finai condcirmação;

li) 110 caso dc terem sido sumiiiarissimas
taes execuções, sem fôrma de processo '• não
ordenadas pelo chefe da expedição mililar,
quaes ns Providencias xieio governo tomada?
para a punição dos r.nlorc-s desses aclos
criminosos.

Sala das sessões, 2.. de maio de 1916. —
A Maurício' de Lacerda..." .— 
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Conferência alpáoeira
Sr. ministro da Agricultura recebeu le-

unmas do Sr. governador de Sanla Ca-
ina e da Associação Commercial de
ibá, a propósito da próxima conferência
d( eira.
primeiro dizia que Santa Calharina en-

ia representante á exposição, mas não
orreria á mesma pela razão dc não pos-
lavoura de algodão: o segundo applau-

a idéa c promctlia enviar representantes.
1 «_M__ t—i

O OKÇAMKNTO OKDLVARIO E AS
DESPESAS DE _,. l.UKA

LISBOA, 22 |A. A.) — Conforme Informa-
mos, encerrou-se o Parlamento, que só rc-
:il rirá a 2 de dezembro "indouro.

Foi approvado o orçamento dn despesa, cal-
colada cm 88.1.5.922 escudos e computada a
receita em 86.100.236 escudos.

Ficou resolvido que sej; considera 'as ex-
Iraordiuarias as despe as de guerra, que se-
rão approvadas cm oceasião opporlunu.
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As comniissões
da Câmara

Heuniu-SC hoje, afinal, com numero, a
commissão de constituição c justiça da Ca-
mara dos Deputados. Foi confirmada a as-
cenção do Sr. Cunha Machado á presidência
dessa commissão, que votou um voto de pc
znr pelo fallecimenlo do Sr. Fclisbcllí
Freire.

COMÍV1UNICADQ _.

Commercio e exportação
de frutas braziieiras

A dlreclorla da Associação Commercial rc-
uniu_ hoje os commcrciontes de frutas, cm ot-
tensão no pedido do Sr. ministro da Fazenda,
que a ellc enviou o artigo sob o lilulo "Com-
mercio e Exportação dc Frutas", extraído do
Boletim da Câmara dc. Commercio Argentino-
Brasileira, cie 29 de fevereiro ultimo, 110 qual
é commenlado o faclo do nosso ministro da
Agricultura ter aconselhado, ha dous annos.
medidas que nlé boje não se tornaram effe-
divas, quando cm 1914 o Brasil exportara em
laranjas, ananaz, cocos c mangas 10.700 con-
tos, e em bananas 2,724 contos.

Para tomar parte nessa reunião foram con-
viciados os Srs. Couto & C, Ferreira Irmão ia
C, Luiz Mamuyrano & C. e Guilherme Carie-
ra, e apenas compareceram os Srs. Luiz
Camuyrano & C. e Ferreira Irmão &. C. O Sr.
Dr, Pereira Lima expoz-lhes o caso c, com-
montando a cilada publicação, pediu dessem
a respeito do assumpto as suas opiniões.

O Sr. coinmcnclador Luiz Camuyrano disse,
em resposta aos ilens da publicação citada,
que seria preciso que. o governo pedisse ás
empresas dc navegação nacional que facili-
tassem os despachos de frutas nos portos dc
Sanla Catharina, Paraná e Rio Crande, com
destino a Monlcvidco e Buenos Aires, c que,
nas estradas dc ferro as frutas, as cncaixola-
das ou a granel, tenhaju preferencia nos des-
pachos, por ser mercadoria de fácil deteriora-
ção,

Lembrou ainda o Sr. Camuyrano que o go-
verno conseguisse que as companhias da Mala
Real e do Pacifico recebam frutas a gra-
noi, e que cilas voltem a cobrar os fretes an-
ligos, porque a carga entregue a bordo c fei-
ta por conta da fazenda, que corre o risco de
todas as faltas. Um cacho de banana?, (le
Santos a Montevidéo, paga 400 réis c um aba-
caxi 150 réis. Os listados produclores de fru-
Ias de exportação devem isentar do imposto
a fruta destinada ao estrangeiro e, cm se tra-
tauclo da Argentina e Uruguay, deve, como
compensação, isentar as suas frutas do im-
postos aduaneiros, pois esses paizes nada co
bram ás de procedência do Brasil,

O Sr. Dr. Pereira Lima, á vista da exposi
cão do Sr. commcndador Luiz Camuyrano,
resolveu enviar ao Sr. ministro da Fazenda,
cm relalorio, o resultado da reunião de hoje
enlre os importadores e exportadores de fru-
tas.
______ !?—SSSHJ.»-! •

NÃO VA' GASÍAR EM

IREMEDIOSOQUE-J

POUPAR EM ROÜ _J»»»
0BB___B_a_______B__UI

0 desastre do forte cie
opacaoana

Ate á ultima hora não havia sido encontra-
do o cadáver do soldado do Exercito Francis-
co Bezerra de Almeida, do 2J regimento, que
honlem á noite perecera afogado, próximo a;-
forte de Copacabana.

. 1 iii—.i.. «-_¦.._¦¦¦ . - . -«igfri-^nw—-.—— ¦" " ¦¦'¦" ' .' '"¦"""

_ihRIO
O cambio coníinúa _i subir

Os bancos declararam pela manhã sacar a
12 114 d . mas logo cm seguida melhoraram'as
suas laxas para 12 9|;)2 e 12 .r.|10 c, momçn-
tos após, para 12 11}_.__ d. Depois da hora do
almoço os bancos (ornaram a melhorar as
suas taxas para a dc 12 Í1J8, e. ao fcchaincn-
lo. vigoravam as de 12 o\S e 12 7|líi d. ^ _

Os esterlinos foram negociado;- a 19$"00,
I0Í400 e 19íó00, e asletras do Thesouro a
ü 1,2 e 7 °|" de rebate,

A bolsa esteve, liastanle mnvimeutnda para
as apólices da União, a 7Sf>,': para as acções
da Loterias, a 1-l.siOO; para as das Minas (1c
S. deronvmo, a 22Sf>00 c 2">'; para as dns
Docas ela'Bahia, a 29g, 29,500 c :UI.;; e Lim-
bem para os dclienturcs da Fabrica de Teci-
ilos Alli.inça, a 200Í, e das Docas de Santos,
_ 204*ÜÜU.. -

ni_KB___»_-B_a_i w— i_ ¦!!¦ -1  in n__H__*-_-__ _a____|
_ __- ____M__u__a_____- ________________pbm«_-i rtawme ior. '....ri _._-_¦¦ tf«

fsiO
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Bcra_3K^»f-____-__a-Z»a____i^^

— _¦_»______ ¦—»¦ —_¦

Mobilte sua casa dc fôrma a não se
aborrecei' mais tarde

Ninguém, como nós, está apto a
evitar-!he contranedades

Leandro Maríiysínc & C.
—®-

OURIVES, 39-41-43
OUVIDOR, 93-95

A Illll^ililli-Iâ'-
Crande exposição de moveis

Rua do Theatro n.l—Telephone _76C

as Virtuosas c,csc0«;ea10
Curam hemorrholdes, males do ulero,
ovario, urinas c a própria cystile.

ii _¦'
¦h.30:000$00.

Vendido hoje na feliz cas..
= SONHO DE OURO ^
Avenida Rio Branco i58

Oscar a Comp.
.ria da Bahia

í.esiuno dos pre-mios dn VS' cxlrncçâu (Ia
í;li('.;-.4" extracção <li loteria do piano n. 10,
rcnlisndn liojc, ;e.l) a presiilcncía do Sr. Or.;
Edgard Doria:
1517 .'..... 1 Ti :0.i0_<i.ili
r.._ti0_>  1 :r>im§ü0_

1 4071. 500,Üüí.

l*-_i. .'____ 
'""^-^'
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LOTfcRlA FEDERAL

A NOITE - Scguml.wc.ra, 22 t|e Maio de 1916,
**'

IjeMimo dou premiou du lotorlh il.» CnpllulleilriMl. iiliimi 11. 334, px.rnht.ln hojoi
IIH77.,

1 lll 798.
130882.,
INM-lti.,
18,10(10,,õaoai.,

IIIIHII.
,i»hii7;i ;,,;

Deram hajei
A ul lgo 
Moilcnio 
llio 
Snllendo 

Para tnuunluh

.IfliQflfltÜQf)
lllllllli-IIIIO
ÚtflOOfflflO
I lllllll llllll
J lOOOíUDO

500(0(11)
.'ilMWIIMl
amiviii.iu

177 Pari.•I15 l.luphnnlo
•170 1'ii'ú

Anuiu

O que se resolveu na reu-
nião da Liga Monarchica

Br ^É¦¦ Jl«WXH, **Jh-Q ••£=-££
011,1 BSU 1108

.01110 A NOITE niifoclnou, n I.lffn Mornii-.eiiiru resolveu, em ruunlno limitem eolobrn-lln. .lorill l" 11 hcii I.. do nglr ,.„, fuce danuiliuo du governo porliiHuez rrciihiiniln.se aampliar n^amnliUn, O Sr. .(••n.tu.iu |'relre(iisciirsníi lihiiiiiiiiulo os ilvo» ilcstw ruso«iiicun, leruiiiiuiiilii por apresentai' u niocÀnimaixo, approvnila por aevIiimavÃni
A I.Ijin Moiwrelilcn D, .Manoel ll, com umilietflo dc Iodas ||H ligas liioiiinvliicis piirlu-

0110*0» dos listado* ,|,- São I»uu|o. Minas (ie-1'iu's. im. flrnnile do Sul, ltio do Janeiro o ou-
tros, reunida om nsHCi»l>|ón geral oxlmurdl-
nnrin. nuvlilns ns rnxôex nnreseuludai pelo
presidente dn illrevloria, resolve:

1". Não 111 ir dn iillitude em (llio se lem
mantido desde ã dc outubro dc llllil. visto o
governo dn iirpubiic.i Portugiicxn ter pulou-lendo, com n ilenegnciln dn nniiilstln ninpln nIodos os porliigiuv.cs. prescindir dn coope-
MClil» dns uiniiíircllleo.i nn licllllll lio,mento.

2". Negar o seu concurso A subscripção queNC nilllll fii/eiidn viu nome de um sriilimcilo
falseado pelo próprio governo.

Ilcsolvè iiial.%:
Pôr Iodai as suas energias e viilliurnlo ásordens do governo da llcpulilica, nlé ã lerilll-

lincíto (lu COIlflngrilÇÍIo curopéa, nos casos sc-
gu lll tes:

I". Si 11 integridade (lll palrin for iniileiial-
mente offciulldn por quul(|iicr potência,-'". l.ogo que o governo, por meio tle uma
amillslln ampla, abra ns norliis dn palria aIodos tis porliigue/es delia banidos, c|uc
abriu ja a Iodos quantos snffrain rigores pc-unes de origem política, qunesquer que scjiim
us suas opiniões de inonarehieos, republica-
nos, s.Midieiilislas oil aii.iliehisla:;.

Quinlinii Maria Meira de Vnsconccl- ''"• .l>iM' n»'l'los e llllmllndus poderes á di-os. eupiliin Antônio Aranha Meirn de Pt'l!»or'a l""'» tornar effecllvn, como unlcnderVasconcellos, esposn e filhos, conimcn- ','• ,|,li",I,i" Julgar ujinorltuio. dc aecordo com asiliidnr .losé Gomes de Souza, coronel i""8 ' • fiU-i-íivü<>. n nconeraeao dos volunln-
rniuclsco Pereira da Cosia Pilho c fu- s |m,,Mir*nleos domlcllludos no lirnsll, nu
milia, iigrndicciii a Iodos miu ueomnn "u'l"il1 «"erra. e organisar o.s nuxllios de quenliaraiii os restos morlncs dc seu esposo une Pu8w,m carecer mio só os offielaes banidos,sogro, ovò, cunhado c lio ICVVCK) lll ívil \'- l'onl° lodoi o lllolllircllicos que por cffclln

MEIIUDI.VASCO.\*(:KI.I.()S,(!08 convlXinuiirn I ' tiucrrn "'' "" '*""" mnnU'1' Sül"
íinnA ,)rf 

"1 
il"iss" 

'll' 
V tli;' O"1' «* resndá 1111 ,«pe ll, das Dores, em Todos os Santos, ás !) ho- fa I Ius. Icrea-hira. 2jt do corrente: eonfcssiuido-sc 9d«H**^»ídesde pi profundamente «raios.

Cs bairros
clamam!

O OlIE E» PRECISO OUE Sh:
FAÇA COM URGÊNCIA

O Lopes
S™"' •' s vaiilagoni no publico.HM DO OUVIDOR, 151 '<»«;i« Q»n in, 70 (.•.¦,.,.
rr—-y »¦,——»¦»» Io Oiivldurl — Una |>ii.
)0-S Í.,0,1,',"''"' 

H l,l,u,! r"" «uil"u «IoNovembro

ignacio Aninha Meira cie Vas-
concèllos

EM TODOS OS SANTOS
aterrar uns nilhles o caldeirões frito* ie-ms ciuiviis, im nm Visconde dc Toeiíntlii*.

i:.M SANTA TIU.I.EZÂ
- diir iiuiin nus inonidorcH tio morro de Pau-

1,1 Mallns, ipie se vêem prlvinlns desse preciosoliquido hn seguramente quln/c dias,
NO RIO COMPRIDO

restabelecer n IHiimtnncSo dc iiuo Im maisdc uma seniiiiin se nehum privados os munido-res du rua HnrAo de Petropolis, uo trecho pro-Niuin á ciilrada do abandonado liinncl.
NO ENGENHO VI.I.IH)

concertar o trecho dn rim Mini/, o linrros,
em Frente ao n. 171. onde cxlstenj diversos
enldelrocs que tOm nccnslonndo iiuinéro-os de-sustres,

NA PIEDADE
limpar ii run dn Esplnholra que, se iiclm emestado realmente liislliuuvcl,

NO CENTRO DA (IDADE
policiar pcln madrugada as ruas c praças,por onde não podem passar Incautos Irniisciin-!(«; sem (pie scjnm nhordados por vndlosc dosoccupiulos, mendigos falsos c verdade-ros.

Leia isto, Dr. Arrojado
1 ¦

I*. acnbc com essa pouca
seriedade

l'in cavalheiro mine uns pcln rcdnccfloi
Venho iin/cr-ilies mu nrexenle, Aqiil pnIA,

I. Nphre a nossa mesa o vlsltinilu deixou Ire»
eoiilípcluienlos njiinlaniln que era só iiinn-
dar retirar .< nicrcndorln na phIiicuu dc S.
Diogo,

H lol o que Iculãiiios |'a/cr. Dc posse dos
Ires coliliicliiieiitiis, dr os, «Ml, '.Ml,", ,. üljlt, fur-
res|iomleiiles, resiieellvainenie, n nove volu-

mes chio :inii Idlwt, quntrn com l;",.'• o um com
l','. w ler liqudlii csi.icào. foi fiiuccloiin-
no, que rnmii.ii iihllusiiphleamentu mo ci-
garro, rcechcu-iioii du nr pnixcnlclro, assim
coinoqucm ,iá cdniicclii a "historia•'.,.

Mu sou dono ile^s.i locicioloriii. Silo uns
ovos v venho, agora, retlral-os, Aipii estão os
eiililieciiiitolns,

D lioiiiein/inlio mirou os papeis aiuarellos
<• luaiicos que Hig iiprcsciituvi s, lulerro-
gl indo:

De que liim.i o senhor os couiorou'?' Cunha ,V Pillios.
A' nossa resiiosln u fiiiiccloiuirlo, Iriinsfl

(li fioin391 (Uí
Plll Vi

t m pilio
A' Câmara Mlinlclpill de liixiiinliii', sub-

orlpln por cerca de lá(l asslgiiniurns, rol cn-
(lereeiKla a scguliilu rcpreiicniavfloi

"ICxioos, Srs. mciiibros do Conselho Deli-
bernIIvo do Município dc Cii.miiiiIiii'. — O»
abaixa asslgnudos, num louvável e piilrlollco
movimento dc grníldão e de Justiça, vém sub-
incller ã deliberação dessa ilhi.die liSSCIllbléu
I) pedido contido oe.isn represeotiicão.

Entre os lienifoitorcH dc (luxaiubu' cucou-
Irnm-sc dous homens que não lèiu recebido
dos poderes dirigentes, que reprcieutam a so-
hcranla popular, as homenagens que lhes são
devidas pelos grandes serviços ã cimi.oi pu-
blica.

, Din dei •• é o Dr. Polycarpo Rodrigues
Yiolli, nm ei o liuniaullarlo clinico, com
nina longa o heróica existência, chelu de i• t-
olvidavcls serviços a liiimani.l.iilc e o fuu-
dudôr desla csliiiicln liydro-iiiliiernl. ()« seus

9*

D. Judith Coelho Pereira
O Dr. 

Jlcrbsler Pereira e filhos dona/nlnnra l-ena/ de L|,„„ Coelho, filhos¦ genros. D. Mnrln José. Hodrigues Per-
d .'A ,,.t; (':." '*• rilbos c genros, J,)M'.

Jk ilS?werc,rn' se'!l'"i-«, filhos e genros**i '"da'» os mnls p„,-enle.s e ilmi«os
paia .isMslireni :, missn do 7" din, que iiclneterno repouso de sua esposa, f líia neta enora D. JUDITH COEIUIt) PI ItK IU, fizemcelebrar lc,Vl-feira. 23 do corrente, ás 0
^!>',Ai«;:^',^i;7"1cisco,ici\,;,ia.ües:uo ,|.i se confcssnni agradecidos.

pu
—«ceo*

sfiírasHRi

lies."

:ao fe marca

iforiiniio  in».niioii *„ i.^, ......V 'i I""" uesin es une ii nyi ro-in nem , o. seus
.o ,.si,, i i"„ „ V1"" 

' " ','" 
,' 

,eí" mulllnlos e valiosos serviço, n e,l„ lera. no
e .•¦,,, inhò,' . ,. 

'• 
^Wd desdobramento de sua persoualidado inon-ui -•'•I''1. ';""•' Vlslllhii .;. sua, fundi,ei. nao podem ser -poslo em destaque¦"¦'  )" •'••' ••  nos limite, estreitos .leda representação:

medico, fc/. do altruísmo e da ubjicgneAo o
sen leinoi.i; Vllllll procilllliciltc c ardoroso
(lii prnpiignudn deiuocruticn; collnborailor
offlclenle ou evolução da Republica; homem
privado, é um modelo vivo dc nlllsshnnii vir-
Iodes moraes, podendo coiistilulr um symbo-"o, um evaiigelh ude iis gcrncòcs íiomcrnns

ode eoiif.ihiiíou. bainxinlio, com o eoiiferenlc
ile serviço. Por-se, a seguir, n folhear um li-
vro, ludagnndo momeiilos depois;

De que firma ili/. o senhor haver compra-(Io lis OVOS?
Corrêa & Pllhos,
Ah! isso sim. Cunha, 10 o senhor dis-

lll] pouco, é que não podia ser... : -•¦- - - ';,..  i"",,i, nwii in, mo eviiiiKCiuo, oune ns gcr.H'oe:( íiomcrnnsroí engano. Alias sem Importância. 0 co- e porvludounis poderão beber oi grandesnnecimeiilo c como um tilnl<, ao portador, jcnslnameulos, os puríssimos exemplos

A Saúde da v

Tommaso Gaudenzio Bèzzi
PllI.MfiinO ANNIVEnSAHIO

<? A viuva, filhos, genro noi-i« .> i...i ...4o \'^^^^'W.^Xlk m'n-dam .eelcbrnr uma missa aiuanbã, ter-a-feira, li do corrente, ás !) 1 2 bons"•< niatnz dn Oloria, largo d„ Mnchudò!ia lo descanso eterno do seu snüdõso e'le.-cpiecnel lioado.

.,; lll 1

Bsríiardino do Paula Sasíos
V viuva e filhos, Raul Borges oosc da toclin Pinto Bastos, esposa.

(SALOPIIliNO, IIKI.MITOI., TANNlüENÜ,
PROTARGOI., ASPIRINA, ADAL1NA, AIUS-
rOL, SO.MATOSE)
As farbcMahrilicii vorm. 1'riedr. ll.ijcr ifc

0. (Levèrkussen), seleules das offcrlas c ven-
das dc falsificações dc suas marcas acima ci-
l.ulas, que se acham regularmente registadas
no Burcau Internacional dc Bcrne e nn Jun-
l.i Conimcreial do Districto Pcderul, levam es-
te facto no coiihcciineiito do honrado commer-
cio de drogas desta cidade, para evitar fulii-
ras- difficuldadcs c para não ler dc requerer
buscas e nppreliensães, por intermédio de seu
advogado Dr. llerbcrt Moscs, que sc acha au-
lorisado a agir com todo o rigor contra os
falsificadores c contrnfaetorcs Jns marcas aci-
ma referidas.

:

cura todos os incomnioiios de sc-
nlioras, incs como : Jiewárr&igia;
regras dolorosas, regras escassas, Ho-
res brancas, males da edade critica

Exposição de pintura
O artista pintor patrício Carlos Oswold

naiigura nninnhn, ás II horas, num do-, sa-toes do edifício do Lyceu dc Artes c Offi-cios, unia c.\posicão dc seus últimos 07 tra-ualnos de pintura c agua-forle.

,., . 
¦  -- r. poniuc, interrompeu o funecionario,

essa mercadoria ,iã foi entregue.—linlregue? Como? Sem os conhecimentos'?—Isso dc conhecimento não vale hndn. Si
fosse assim n listrada teria de diarianicnle
inullllsnr muita mercadoria que não seria re-
iirada por fait.i dc conhecimento,-• Mas, neste caso...

—No seu caso a mercadoria foi entregue no1'iimineivi.iiitc a que vinha destinnda: — João
Vasques. estabelecido mi Praça do Mercado.- -Não é possível Os ovos foram adquiridos
em Ilnpeciricn, Minas, peln firma Corrêa iü
Nlhos, da rua de S. Pedro li. 100.

O oulro é o Dr. Alfredo Pinto Vieira dc
Mello, que prestou ã nos-a Urra luesqucci-
veis serviços dc ordem publica, mu domínio-,
da juslieii, digiiilicamlo o mlnlslerlo publi-
co, inidc escreveu as pagina- mais fulgidilH
de liilclligcncill c dc saber, alllndn.i aos mais
Invulneráveis exemplos de Indépeiidcnciti c
honeslidade, que o exercicio das profissões li-
bernes são os Irnvns fuiidiimcntiies da alma
dos ministros da lei e dos gnralltidorcs da \ i-
da collectlva e da ordem social.

Outros e vnllosos serviço, dc caracter geral
prestou o illusire Jurlsconsulín ao nosso lis-
tado c ii Republica: purista, legislador, ga-
ra ii t ia fiel da pa/ puldica. advogado e pro

OMERCADODECAflN£VÊRuB
_—•——

No matadouro de Sunia Cru»
.i ,^

Abatidos bole: óliO n/es, nu porcos, .TJ cin
liellos e |,'| \ilfllos,

Miirclmntcsi («niiilhlo 15, de Mello, ih p <3 IM Durlsli ,v C„ UO r.i Alexandra V. Sobr;,
nlio, ó im A. .Mendes ü C, ii(i r.| l.luiii & |'|,Idos, .Vi r„ :i p. o o v.j Pianclsco V. (luulnrl.

«il r.. 31 p„ ll d. , li) ,-.: C. Sul Mlucirn, j| r.í
(,, Ocsie dc Mliiiis, 11 r.s João Plineiiln do
Abreu, IH r.j Oliveira Irmãos & <:,, lia r., tu
p. e X v,; Ihisillo Tavares, .'II r, u .'< v.j (Io*,-
Im \ C, 17 r.j C. dos llotnlhlstas, II r.«
Portlnhn & C, 30 r.s lailz Dnrhosn, 8 r.j P.
P, Olheira ,V C, PJ r.; Poiniilldes &. Mar-

condes, lll p.j Augusto M. da Motla, lir,, '.<| ...
e ."i v,

Pqrnin rejeitados: ll r.. I p. e I v.
l''oiaiii vendidos; 10 :i I r.
Stoek: Cândido l\. de Mello, Hifl r.j Durisli

& ('.., I.T7; A. Mendes ^ c„ 0,'l7j Ltnm & Pi-Mios, I7«: Prnnclsco \'. Goulart, ;i;:."i; c, Sul
Mineira, lliil: C. Oeste de Minas, 90; ('„ (|,.-;
llelalhisias, S!|; João pimenta de .'«breu, Hl;
Olheira Irmãos & C. Illfi; llnslllo Tavares!3311; Castro iV c. i:i8: Porllnho & C, iiit-
Augusto M. da Motta, 7; P, I'. Ollvclrii .V;
C, ;i"D; l.ui/. Barbosa, 53, Total, 3.8i:i.

No entreposto de .s. Diogo

0 Irem chegou com cinco minutos de nlrn-so.
Vendidos: 530 I I r„ ,V,l p„ :i^' e. e 13 v.
Os preços fora in os seguintes: rezes d,t•s|7(l a ÇSOOj porcos, de 1^250 a lííiOli; carnei-

ros, de iTãüo a 19800, c vitellos, de .-',">li:i ,,•SSIIII,
No matadouro dn Penha

Abatida; hoje: 31 rezes,
—.. — ——m» i»
LIMPADORES DE VENEZIANA'

A 1SOOU
Alfnndcjjn, 42. - Sala ;.

¦¦* ¦»*»»

A musica nos jardins pu-
blicos

. ,,.,,: ¦"¦•"' .'" • ' -i'" •'- 9S nossos jardins, sempre tão abandonados
Av- e l.aienlc, mandam ce- pelo publico, reaniniaram-se hontem. As bau-
,oiA, ,i, ..',„'" !•" corrc" e uma Idas militares renlisnram o milagre de tornai-
BPRVufliivfl 

,npd,8i,R°F '' ,U,a... llL' '!s J'i-ocuia<],»s, sendo mesmo, em alguns, on-
i •¦ ',. 

, A'; ?Ec?AUfcA CASTOS, de sc realisavam retrelas, extraordinária a
AA o. ..,"'|:l, lk; Si.".' Francisco de afflucncia.

Amanhã, nas praças da Bandeira, da liar-
moina c Barão de Drunimond (praça Sele"),
locarão bandas da Marinha, Policia c do
líxcrcilo.

faula, agradecendo desde já a todoscomparecerem a esle acto religioso. que

Maria A. Viveiros Brandão
Dr. Júlio Brandão, Júlio V. Bran-duo, senhora e filhos mandam resuruma missa por alma de sua idola-Irada esposa, mãe o avó no din L'.'l(lo corrente. 30'

lo, na egre.j
ás í) horas

pessoas que comparecerem a' esse

Assignada "Moradores dc Copacabana e
Ipanema", recebemos as seguintes linhas:"Meu caro redactor da A NOITE. — San-
ilações. Os moradores dos bairros dc Copa-

M . .cubana c Ipanema vêm, por meio desla, pc-
nn egreja dc s" João Bantlstai Ja 2,li ^ LL'"l,,mnr:'A 

',0 v??so <.pre«sindo .jor-" Agradecem -. , AV-iA ',"' :i" tllgno I)l'<-,rtlt<> se digne incluir o .ar-
clmio ree,:':' PflÍa; K» «l« praça Kerreira Vianna, em Ipanema

 ¦ <¦—¦ 

—Isso não sei. O quo sei é <pie os volumes!1'""1'" ril'' ll" |lilz l"11'1'1'11- advogado e pro-
foram entregues, mediante certificado ,o cnr-KCSS01' 

— t'"' inol«|uer das brilbanles modnli-
roceiro da firma João Vnsques dades dc sua orgiinisação e existência espiri-

E cl.ilii não (|iii/ sair o liomcinzlilho I1""'1 TT ellc semPr,0 st' evidenciou, cercado de
O que se le nas linhas acima eiivolve"umn rc5l)e„i° 

í' lIc i."l'"""','.'.:l."'
qucsliio seria, que precisa ser apurada devi- " -"".''' n"«! Cí)l " )01'°." d,c,:ís,vnn,P»lle ,lfl
damente. O facto de sc rellrnr merendorins fren«"" 'eslc niiinlclplo, dnndo-nos vida au-
pelo processo do cerlilicado, an es (I^csgóta- l,0,lom"' "ase primae.al do progresso, cellulii
ilo o oras,, num nn,-,..,.,,,, ,-.„ ,,.,,....?..' das _dcn ocrnçias, ntinosphern indispensável ado o prnso para apresentação dos conheci-
mentos, não constituiria uma Irregularidade
si fossem ndoptndns Iodas as cautelas dc mieo regulamento da listrada eoeila *" 

'''"•Tr"1 "° —"—'".'••¦"•' "*•"." '•"*-
, i'i..„. r • l i-'ii B i». poraçao legislativa, vimos pedir que sejil dn-\ rmn (.oirea & iilbos affirma que ,|0 „ nome de Dr. Viottl á praça Ili de Selem-

existência sublime da liberdade!
Conhecedores, que somos, do espirito de

justiça que preside ãs deliberações dessa cor

mercadoria veiu a cila endereçada, de modo
que nao se compreliende que uma outra a pu-desse retirar assim tão facilmente.

i) Dr, Arrojado Lisboa, certamente, fnni
projcctnr luz sobre essa questão, de modo
que fique tudo apurado devidamente.

mtmm
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bro c Alfredo Pinto ao largo da Matriz."

¦ <!»¦ ¦

0 capitão estava de
azeites»... .

acto de piedade

r»panriou(Seumevingoü-se
em outro

Subia lioniem á noilc um dos iuvios ca-
pin.ios ijue dao accesso ao-morro de S Car-iOs, An «nio Simões da Conceição, quandoe\e subitamente a sua frente cortada por umindivíduo que com um cacete, lhe vibrou va-i.as pancadas, deitando em seguida a fugir«lUlonio, apczar da escuridão, julgou reco-ímecer no seu aggrcssor o operário JeronymoJoaquim dn Silva, pedreiro, morador no mor-ro, _com quem tivera em tempos nina alter-..¦;tt,';io.

Hoje, quando Antônio descia para n cida-Ue, deparou com Jeronymo, que trabalhavano concerto de um barracão.liiitão, patife, não (píeres agora esbor-doar-me ? interpellou Antônio.,cron,vn,o, surpreso, respondeu que mineativera esle intento, apczar de ser seu inimigod - um covarde. '
B sen, mais dizer Antônio sacou de umanavalha, inveslindo contra Jeronvmo. Esle'juiz tugir, mas Anlonio, alcançàndo-o, vi-b.ou-Iic nm profundo golpe na nuca. Kmseguida deitou n correi-
Populares, que assistiram á rápida scena,sanam ao seu encalço, prendendo-o em fia-K»«nte. Na delegacia do !)'• districto foi clleít ii 1 u.tun ,
A vietimn, em estado pouco lísonieiro, foi

fe.XV-A 
a''ln CflS0' tle,,ois «>e socorri-ti.i pela \ isislencia .

entre o.s que vão ser alegrados com bandas
militares, aos domingos. Sendo eslc jardim
bastante freqüentado pelas famílias morado-
ras em Copacabana e Ipanema, justo é que
o Dr. Sodré atlcnda o pedido que fazemos
por vosso intermédio, a exemplo da praça da
Bandeira.

Pedindo mais uma vez o vosso valioso au-
xilio junto ao Ur. Sodré, muilo agradece-
mos, etc."

Tambem os moradores do Alto da Boa Vis-
Ia, Ti.juca, pedem por nosso intermédio ao Sr.
prefeito uma banda de musica para locar no
jardim do largo da Boa Vista, frequentadissi-
mo aos domingos.

Não pomos duvida em Iransmittir ao go-
vernador da cidade esse justo pedido, espe-
rando vel-o satisfeito.

 ¦ -«»»¦ 
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Dr. von Dõllinger da Graça ''" ,losi»'»i
rwj«wimiL3«remmaeBHnsmRMansn KM)UI ¦.^.JM (In llüllüticcil-
i;1;' 'A;!"1''"'""' 'V'"" «/««w nu Kcal Universidade de>ciinn. loençiis du nm (oxanm com „ ]|,z), ci,,,,..,;.,cura rn.l,.„l ,l„s liernuts eslrcitanienlos, hemorrlioilluicie. uneiúçoiis com iine.slliesii! regional. M
(sobr.) as a l|á. fulcpli. 1,810, ccntr.d.
"*** " —'—— ——- ¦¦¦* ¦*<Í<fe p>r |

O MO.MKXTO

FACULDADE Oi MEDICINA
„,,C?.lnti 

'' '/"'A " ',"','!r," f»»d(inn>ntal do no-";,/",'/ '" hiciildadetle Medicina. E' umii.y.í- ,.(;„ nu historia da medicina brazilei-'/,",', 
,.r AA i'CS ,]"."-"'-'">. como issa, ama': "'."¦'"''/ eumocao nn espirito dos medi-

/"l/m! ,! .A"' 
''"'"' '-1'''"'"' " •"•'"" Profissão.

A,,' ¦''¦v'"-''"'-'"" '/'"' ¦<'• realiza! -t ai-'";,,;.' '"V" '" "«".'rara si uno um alçar Llombios ue, pouui fe, voltados que se achamor seus espmlos para a noite dos tempos e•s í wi, .1 oulros ela Irará com o enluzias-
,,',",'" 

''*!";''""<:", "" lutnro a lema amar-íjn.a iia saudade do passado. Mas «os forlèiros, aos qua não buscam no pastado
,"' 

'• i'1-.iimujos para maior enerjia no fu-litro, u esses nao faltará atearia e júbilo in-
cn .?„.' 

'¦'"' '.''"ul,y »s feitores do gigantes-'•'/,',','/?' 
/""'"'A/'""' ®"»«"«rfo a entorpe-

;'.:„'..,",'."'" 
''" "i'!»l"iem nacional, auioameiurjta., concentram esforços e deitam ener-d aumente mãos á ,,/„¦„//," uma fegt „ . ,._

Quando daqui a atqims ano.-:, dos lijolassobrepostos surjir a nooa Faculdade, com fê¦C com cnluziasmo ele será proclamado o mo-vumenlo condigno d gloria da mediria ll.
Por sobre as lanililes modernas, debaixoVos estaques, ao abrigo das vergas nuncaiuni.it!!, a agazalho das cupolas imponentesvivera sem des)alecimenlo e, antes, incUadâ

por palpilaçõcs noras e ardentes, a mesmaem glorio:,,, que na velha mansão deu: ./ir.tos e lão imltuozos sábios,
tos recantos desse monumento,'não sc•í que nas, eu para a medicina uma erad pi marco inicial foi a Lei Rivadtwia,¦ :r e unos perfeita de quantas rejeram
o do Uruzil, c a cuja vuilaeiu se deveu/!..•!';,'." daJoíi administração pinlngoii-<i autonomia que //it;,.; outorgou e que•'.'¦' será retirada!
¦'' ¦¦>¦.'¦. de vida oficial não

INSTITUTO NOBBIAL
Barão de übá 89-Teleph. 1.005 Viiia
DUU3CÇA0 DO PROFESSOR HEMETERIO

DOS SANTOS
listão regularmente fiinccionando o curso

dc admissão ao 1" anuo da Escola Normal e
0 curso básico, admissão ao 3° anuo, de ac-
cordo com o artigo '22 do decreto 1.059, de
11 de fevereiro de 191li.

A lista dos matriculados assíduos será cn-
vinda Iriiiiensaliiiente á Directoria de Inslru-
cção, por intermédio da Escola Normal.

0 director fala, ás segundas-feiras c quar-las-feiras, das 5 ás li horas da tarde; ás ipiin-
tas-feiras c sabbados, das 12 ás 2 horas da
tarde.

ft!

Esteve em nossa redacção o Sr, CarlosI.opes, que nos veiu reclamar contra o modo
por que foi hontem recebido no quartel doregimento de cavallaria da policia pelo ca-
pilão Nicoláo Carneiro, que estava de ser-viço.

O Sr. Lopes, que ali foi em visita n umseu irmão, quando se dirigiu ao capitão pa-ra solicitar a necessária licença, esqueceu-
sc de cumprimental-o.

O militar irritou-se com isso, obrigou oSr. Lopes a descobrir-se e, finalmente, nãolhe pcrmittiii a entrada.
^ Não concordando com essa resolução, oSr. Lopes recorreu ao commandanté, (pie
autonsou a sua entrada.

O capitão Carneiro ainda mais irritado
ficou, havendo maltratado, com phrases as-
peras, o Sr. Lopes, que foi mesmo amea-
çado dc prisão.

Ahi fica narrada- a historia tal qual nosfoi contada, com vistas a quem de direito.

biinpaclor e polido.- universa
EM TODA A PARTE
O jubüeu do bispo

de Nícfheroy
Passa amanhã o 25° anniversario da orde-

nação sacerdotal do Hevmo. Sr. bispo dc Ni-
clhcroy, D. Agostinho Bcnnassi.

Eni coinincnioraçúo a essa data rcalisar-sc-
ão, não só na respectiva cathedral como na
matriz de S. Lourenço, diversas solemnidades.

¦ mt* ,

Tinir ri ——m* — ¦ ^mt i m —i i-. ^w—wnwm^^j».

(ilSELlAl...
Nova tintura, que está protlliziifilo real siiccei-

so. Única cpie dá a côr preta iinliual n In-lroMi, |-em conter nitrato ile jiriilii ou us seus íác<.
Veiiilcm sé em todas n< peifiiiiinrin.s. Deposito gr- ,
ml: BriizEi S: C, nm do llospicio l'j:i, ltio de
Janeiro.

1IJA.1$I wHAwfS
O exame dn vista só-deve ver fcllo oc*

pesson iiiiipo habllilndii; caso contrario, se-ra de ({ravissinuis conseqüências. A Casa\ ieilas assume toda e qua quer responsa-;
bilidnde pelos exames effeclundos no seu ga*binelc, á rua l., Quitanda ll. '.)!).

«—«tot»—»_

üfiílíiMu toNhotifl
MISSAS

Uma rmimkQ tle Isaola-
relanáos sia 2". Mvtí?í

Afim de tratar de assumptos referentes á
confecção dc quadro, festejos, ele., reúnem-
se quarta-feira próxima, no edificio da Fa-
cuidado Livre de Direito as commissões ciei-
tas pelos bacharelandos, que tém como para-
nyinpho 0 Dr. Esmeraldino Bandeira.

Perfumarias

Guaranesia >
maravilhosa combinação dc GüA-
A'A A7A E MAGNESIÂ FLU JOA,

-PODEROSO ANT1ACWO-

HUMANO E PROVEITOSO

ESMOLAS
O Sr. Olavo Soares, contemplado com asorte grande de cem contos, na loteria de 20do corrente, enviou-nos, em signal de rego-

sijo, 100Í00Ü para distribuirmos pelos po-bres.
Essa quantia fica em nosso escriptorio ádisposição da irmã Paula.'—¦ ¦ KMMfc 

Dez mil e duzentas pessoas já se utllisaram
do gabinete que n Casa Vieilas, á rua da Qui-
taiida n. 9i), instnllou na sua secção dc óptica
para exame rigoroso c gratuito da vista e de-
terminação do gráo exacto que cada pesson
examinada deve usar.

Da utilidade desse exame não é necessário
encarecer a vantagem, pois muita gente, por
ignorância do gráo das lentes dc que sc deve
servir, tem visto aggravar-sc dc dia liara dia a
fraqueza do órgão visual e não são poucas as
pessoas que pelo mesmo motivo tèm chegado
á cegueira.

-si**»

Roupas brancas
Alfaiataria

Chapéos
Gravatas

Comprem só nos

Armazéns

Associação Modlco-Cirurgica
Commemoranclo a Associação Medico-Cir

rurgica, no dia 21 do corrente, mais um au-
n i versa ri o dn sua fundação, realisará ás 20
horas uma sessão solemne, empossando a no-
va directoria.

i —iiiti?iirii í

MATERIAL ELECTRÍCO
LÂMPADAS I|2 WATT

Lâmpadas econômicas a l$ooo
Comp. Mineira de Energia Electrica

OUITANDA,-45
Telephone r.150 Central

——— ¦ ¦«<ls3.fl.*-".t .,,., M„——m„

Vem ahí o Sr. Dantas

Praça Tiradentes iS
¦ ««a».

PO DE ARROZ K' o mellior o
não li o mais ca-
ro. lAdhcrcnte,
medicinal eintii-

to porfumndo. Caixa 2Ç500, pelo correio 3$200.
Vende-so eni iodas as forfuinaiias, Phiirniaeias
c Drogarias c no Deposito : Perfumaria Lopes,
Rua Uriiguayana il, ltio.

Mediante 100 rs. de sello enviaremos o ca-
lalogo ile

CONSELHOS DE BELLEZA

«a**»

to p
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r
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na o qin
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li
deram a

trouxeram
- í( realiza-

MAURÍCIO 1ÍE

RECIFE, 22 (A. A.)— O general Dantas
l-iarreto seguiu para essa capital, a bordo do
paquete "Pará", comparecendo ao seu em-
barque o representante do governador do Es-
lado, deputados, senadores, jornalista e cor-¦1 cligionarios.

CÂBARET DORESTAURANTDO WM
TENENTES BO DIABO

Avenida Rio Branco n. ^79
Troupc sob a dirccção do cabarclisla ,H.'ÚO DK

MOHAliS.
Uslréa do duo Romano iiajer e da bailarina e ran-ll5ra Gloria Telles. Hxilo de 

'itoíálva, 
cantora á voz!Ias salainanqiiinas, bailarinas licspanliolhs! Bobú/anuo-autista hespanliolii! Jlaii-Duissj eArlélto Fougèrc, can-toms liiinceziis! Soréllc Genrgis, bailnrinas 

'ilalianns 
!Inn Kmiitz, ilnn^arinas russas! Les 1)' Arco, duetlislascômicos! líelln Sinay.i, diuisiirino oriènlal! Jane Liih-

glois, cuntora françeza,

rtealisou-se hontem, cmn assistência numero-sn, o espectacuio em homenagem a Santos Du-mont, no lheatro Hepublica.
O vasto c variado programma foi executado angor e com grandes applausos do publicoA -receita bruta do espectacuio foi de 1:940Ssendo que, 104$, reverteram cm favor dos co-;.-es do Acro Cluh Brasileiro.•--Para amanhã eslá organisada-uma "in.iti-

uce , as Ili horas, uo Trianon, em homenagem
ao illusire brasileiro. \rae ser uma festa '.'chie"
em que a companhia Alexandre Azevedo, leva-ra a scena a espirituosa comedia "Inviolável"
de .Maurice Ilanucquin.

Santos Dumont e a directoria do Acro Clubcomparecerão a esle espectacuio.
No dia 25 do corrente realisar-se-á a sessãomagna na Associação dos Empregados no Com-mercio, havendo em seguida o chá em honra aciamos Dumont, na Sorvctcria Alvcnr e o sòr-leio das flores, çom a assistência do Sr. presi-ciente dn Hepublica e seus ministros.
Abrirá a sessão magna o conhecido literatoCoelho Netto, que tara uma brilhante saudaçãoao nosso illusire patrício.

Brs. Pmí® da Rjocha, |,
e HrtiiiaB1" Fernandes

Advogados i t

Morre em Oeuebra um
panie hâsforâasSor

frasicez
Um telcgramma de Genebra trouxe hoje ateesla capital a noticia da morte-ali do historia-cior Francez Alfredo Duquet.

:; Nascido em Monthéry (Seine-cl-Oisc), emI.SIJ baclmrelou-se em «ciências juvidicas e so-caies exercendo por largo tempo, a advocaciaem Paris. Duquet í.otiúVlisou-vc, porém, pelassuas obras sobre historin militar: "Eresehewil-
ç-r, Gholons, Sedan" (1880); "l.a guerre d'lta-lie- i.1801); "àuerre de 1870-1871"; "Les

grands batiiillcs de Meta»; «Les derniers joursdc 1 armee clu Rhin (.1887); "La bataillc de Sol-l.ermo" (189/); !-Ln Guerre de 1870-1871. Pá-ris . Dentre essas e outras obras de Duquetdeslaca-sç a ultima ahi cilada, obra considera-vel que e ella, na qual o historiador narra ositio»de Paris, desde ü caso Cbntillon até a ca-
pilulaeao e a entrada dos allemães (1890-181)9)¦Vli-cd Duquet morreu com 74 annos de edade.

.5»'Aboukir" em Monte
vidéo

MOXTEVIDE*0, 22 (A. A.) - Fundeou•¦) porto o cruzador inglez "Aiioukir'",
s.qüi Sá demorará apenas o tempo regu-

í iaiueutsfo

KOSARIO, Kli) TEL. 749. NORTE^^^^s^MSEMmmêmsmamMEmisM
-> n-^éla»

AN MACIAS

Exposição de afie
Vamos ler por estes quatro dias uma notaartística que fará suecesso. Tratíi-se daapresentação de um artista argentino — Juan^íacin^ (pie ira no salão do Assvrh uma

aquiexponeao dos seus primeiros trabalh
executados.

Serão aquarcllas, "portrails", "chnrjíe.s"
c caricaturas de pliysionoiuinr; mui'o *oiih'e-cidas no nosso nielo social. ,Ju,-,i; ..Machsterá, assim,, oin bòm mijli>'o para a An

conceito em ^ue a seu

Or. p<lí(>ar A bran 5 es 
"rSte^'da

pelo Pneuniollioiax - Run S losé ioÜ asa 
"bocas

*— *¦—•flurrr '

SALÃO ARAGÂO
Brevemente: rua Rodrigo Silva n. 58
—, ~ «—«s-ss*—• _.

m larapieis agiaifan
nin amasen ent

Nteliíér.oy
Nn madrugada dc hoje os gatunos arrom-toaram uma das janellns dos fundos do prc-um n. 1,1 da rua Benjamin Constant, em Ni-

çtheroy, onde é estabelecido com seccos e mo-II.nd.os João Pereira, de Souza.
l"ma vez no interior do estabelecimento,

lemexeram a escre,aninha c arrombaram umâcaixa dc esmolas onde encontraram apenas-U reis.
Em vista do máo êxito da empresa, os la-rapios abriram laias de doces e garrafas dccerveja e ban.quctcaram-se á vontade
Os prejuízos causados lio prédio foram insignilicantes.

irregularidades no Hos-
pitai Central do Exercito
Escreve-nos o Sr. general Dr. Ismael da !lo-

cha:
"Rio dc Janeiro, 22 de maio dc 1910 — A'

iIlustrada redacção da A NOITE peço a publi-
cação do seguinte-

Com as minhas saudações, venho solicitar
pequeno espaço, para completar a verdade dos
esclarecimentos hontem publicados pelo vosso
redactor. que teve a gentileza de me ouvir. Re-
colhi-me, a !) de abril, ao Hospital Central do
Exercito, por bondade do Sr, ministro da Guer-
rn e pelo grande coração do coronel Dr. Manoel
Pedro Vieira. Ali pude melhorar, com o sileu-
cio, impossível no domicilio, visitadissimo por
amigos c alé por curiosos. A irmã superiora do
hospital, onde oceupei um compnrtiinento do
medico dc dia, resolveu tomar a si a minha die-
ta rigorosa, tirando-n da etapa a que as irmãs
tém direito: hervas e legumes a mais, eram ad-
quiridos, por minha conla, em Bemfica. Os re-
médios, para hijccções hypodermicas, devo-os
á generosidade do pharmaceutico Giffoni. As
frutas me foram sempre levadas por médicos c
amigos. Ema ou outra receita urgente, aviada
110 hospital, será liquidada, pelo processo ha-
1 ilual, em desconto'-de vencimentos. Não fui
em nada, portanto, pesado ao cofre do hospital,
onde, "pela lei", os officiacs ipie baixam "só
pagam" o que. consomem. Propositadamente não
(|iiz ir para o luxuoso pavilhão dos officiacs.
Destituído ao meu lar, tranquillo, feliz, pobre,
vem invejar riquezas, não prevejo donde par-
tam as queixas que vos chegaram. Que. Deus
afaste de cada úm a hora amarga, "infallivel",
com a sua santa misericórdia! Sempre grato o
vosso constante leitor — General Dr. Ismael
òa Rocha."

-.«3<H9—

Loterias da Bahia
lUHIwMilr.-.^V-VWjr

Amanha === 23 = Amanhã
Rs. 12:000^000

por 
"00 

rs. em '|tiint.>s do 140 rs.

HABILITEM-SE!
.V'V1".MH NAS CASAS I.OÍKim.AS

PRÉDIOS NA íl^EISM
Alugnm-se os 2-, andares, separadamente, dos pre--.lios da Avenida ltio llranco n. 117 e 110, com grandesnpnrtaiiiijiitüs.
Trutii-se no 1-. ailihir do 117 da me,ma Avenida.

~— ————— •™a^^.JH7»«_<-

Terminou a greve dos

Charutos AIliados- A"lH';i!^,,,CBl'a„ u.,  roo .... li;ilos c«i>i fumoHavana, a 500

„ jBwne.já vezs,envêlvlda*

~*—«í=SC' pFJ> *-Or. Roberto ds Souza Loüss - £;;.
Prof. na F.ic. de Medicina ,1o Rio. Preçosmódicos. Cons. Assembléa .6,

garys buonasrertses
BUENOS AIRES, 22 (A. A.) - Termino,,a parede dos empregados da Limpeza Pu-

blica .Municipal.
O prefeito, Dr. Arthur Grninajo. resolveu

altender ás reclamações dos paredistas, quevoltaram ininiediiitanicntü ao trabalho.

Hcsam-se amanliã as seguintes,
•losé Deoclecianò Comes, ás 10 horas rtwesreja de S. l-rancisco dc Paula; Hernai-">;',''.'• Pnuln;,Bastos, ús 10, nn mesun, ;llololpho da. Oliveira Dias, ás fl un mcsiniiDomiiitfos Ribeiro de Almeida, ás lu „•!mesiiiu; Antônio Caetano dn Silva Júnior,líçneral reformado, ás i), „n mesma: D r -¦mil Coelho Pereira, ás 1(1 1 2. na ,„ s , ;.loa.) Manoel Martins, ás !) ijo. na i„esm.I). Anna «I;, S.lveirn Caldeira Loureiro (Zub)*,

i rsn 
• ' 

7 •'». ""'. mn; D. Jutin Eriiesiiiin ai
Castro Araujo, as fl 1 2, na mesma; .Mi.,,,,,1•Joaquim dc Barros Cosia, ás fl l 2 nâ ,m. .ma, e, as fl. nn niniriz da Oloria; D. Risado| babo.,, e Silva ,Lill). ás fl lj2, „a mes.nia, l). .uiiiii Vnz l.nrneiro, ás-!), na do DUvinoEspmio santo, Henrique de MagallífleSMoreira as D m Candelária; Leonardo An-
(..islcllo Luciano Ramos .Marfins, n.s fl n.l"ar./; dc. Engenho Velhos Antônio Dou, lffl I „ni,,¦„. as 8 na matriz d Santal ta. D 1-rnneisca Maria da Piedade, ás fl,nade Santo Anlonio dos Pobres; D. RitaGu %rniiuu dos Heis Costn, ás 0 i •> "

?i d?VaseoS^mCÍ,!O;oIíínad0 AwnlwVíra de Vasconcellos. ns fl, nn capella das Dò-res, cm todos os Santos; D. Philotne a .,-bel Mini, de Lemos, ás I), na tle Nossn Vuhpra da Appai^cidn. no Meyer; r |.i /"
rlTSiLo,llc 'A' 01iveirn n''"" As !' "' aCalhe, ral; 1). Casemira Soares, ns !)! a(ie ímuiI Anna. ..

ENTERROS

Fornm sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: l'.?.-"a Alves, ayenida Salvador de Sn ,, l«-'

FalcL ,1» 
Al'U.,"I\/''l'0 cie Eduardo Unrroslalc.io de Lacerda Netto, run Collinn n ¦'!•

Anna dc Jesus Lopes, ,,,a S. Chris o Ao .' M'.lancisco, ilho de Dyonisio Machado Mar-ln.s, rua 
^ Ricardo Machado „. !I8 A„ r| «I loeiça Guimarães, rua Mn.iov Ávila n |'>-Crcmiídn lillm de Francisco de üliveirn'l 

"-
•'<». "ia S. i-raiicisco ,,. 12; Jandvra, <Uh.tdc Joaquim Pinheiro Leite, rua da Aincrici

,:„.: A""1 tel0' fi,ho c,e Porwciilliio A. Ta-vares 'ranço, rua Lima Barros n, S; Mariafilha dc Alexandre D. Ângelo, rua InurAraujo n. 68; Gcrlrudes Cândida Lima r uílVisconde dc Sapucahy „. 37; Joaquim Soares\ iiikic rua Gomes Carneiro n. 00; José Lou- 
'

iomo Oliveira, rira Monl'Alverne n. 20; lle-l¦ ato filho de Luiza da Silva França, rn. Ja-guar be n 38; Aurcn, filha de Cear Fernnil
¦•n > "r1' J'u;l '"''^ Caneca n. 328; Ollilirffilha de Joanna Maria da Conceição, ruaíuyuty „. tíifi; Benedicto José Alves lios-"

pitai de S. Sebastião; Houorata Couto, Hos<Pitai da Santa Casa; Alfredo, filho dè l.iiiifMagdaleno, rua S. Leopoldo ri. 23- PauliJjJosé Bastos, feitor da Estrada do Ferro Cru-irai do brasil, rua do Livramento n, 88- lí/e-
quicl José da Silva Dantas, Hospital de Sãs.Sebastião; Miuervina Ferreira, rua Escobadn. o-l, casa á; Alexandre, filho de Vicente"Camilo, rua do Riachuelo n. 416; mn rocem-1
.nascido, filho de Franklin Mnlvirza. íiecrole-jrio municipal.

—No cemitério de S. João Baptisia: AI-s
merinda da Costa Nunes, rua General Cama-
ra u. 2!);j;_ Antônio Francisco de Almeida, runi
Jardim Botânico n. Í525; Antônio Joaquim IV-.
reira, Hospital da Beneficência Portuguezaí
irmã de caridade Stcphanie Franchcto Arn
Unir, Collegio da Immaculada Conceição; Ili!-
da Sobral, rua Visconde do Caravellas n. '-',
casa 4; marinheiro Manoel Valentim, HospI-
tal dn Marinha.

—No cemitério da Penitencia: Macia Can-
dida Amorim, Hospital da Penitencia.—No cemitério de S. Francisco de Paular
Anlonio Felippe, rua do Rezende ri. 155; Joa-
Jliinn Anlonio Abreu Cuiniarães, Hospital de' 1
S. Francisco de Paula.

--Efféoluou-se hoje o enterro do capilalis-ta Sr. Júlio Alberto da Costa.
O ferelro saiu da residência do finado irua Conde do Bom.fiin n, 10G, e a iuhumaçãufoi feita ^m carneiro perpetuo, na necropoledc b. Francisco Xavier.¦—Tambem cm carneiro, no mesmo cemite-«o, toi boje feita a inhumaçáo do canitalis- '

ta Sr. Paulo Thcodoro Fritz.
O cortejo fúnebre saiu da ladeira de San-ta Tlieresa u. 143,

n Dr. Telles de Menezes |'
1 Clinica em geral — Esp. molnstins dns senhoras pf,a o partos. Cons. II. Carioca n. 8, 3 ás 5.— Telcnli. fí'" C06C—Itosiil., Av. Mem de Sá, 72. Tclc|i.9liC |Chamados a qualquer hora. J

Os livros sobre odontoloq.a não
são para a N

LíNCERiE PENE- - *
OUVIDOR, T28 í

——™ -^ ——*—-»m03 çoc—«  ¦ i i „...—_._--it

| Costureiras, precisam-se- A1
haliilihilnf em 

"T™" ^^^ Msl"'"ci«5 muito
laia sAictó, «li7^hiC4!(I^SnuSne!! 'a!llCUi'-1

.Pensarão os leitores, com toda certeza quena Bibliotheea Nacional existem quaesquerlivros, li', pelo menos, o dever seu. .Mas mie
esperança ? E... si não foi falsa a informa-
çao que, hontem Ia leve uni cinlrgião-diinlis-
ta, que, nesse sentido nos escreveu hoje ¦>
burocrática repartição dirigida pelo Dr Pe-regrino, não possuo cm suas estantes uni .sólivro que trate de odonlologial

VENDE-SE ou ailmitle-ío um sócio p.ira nm bole-
quim, cm um ponto central nuiit.o miivlinoiiladu' aborlotoila a nuite; o iiiotivo se ilá ao preleiuleiitnPara inroinwçõos — Rua iHimeiro deMu. ¦¦ 75arimizeni.

Chamados médicos á noite com ttrpnrj
DR. LACERDA GUIMARAÜS"

Telephone 5.955 Central—-Rua daCflnslitaicãoa..4



A NOITI2 — Segunda-feira, 22 du Maio de 1916

0 cinema p.l MC
da moda wtl-Yt PflLflIS? cinema

de luxo
Hoje, aniantog e depois neamaraliâ

Um film extraordinário da gemido série da TEMPORADA
ÜINK THEATRAL DE OBRAS CELEBRES

AMOR DE 3VI-A.E
Cinco aelos majestosos, posados pela insigne e laureada
1"-^:, „.,„.,. actriz dinamarquesa ZZnZUZZ:

BETTY 3NTA.3SrsSE]3Sr
editados pela FOX FILM CORPORATION

POKT8

*™^ Br>Ü

"A Noite Mundana

Um problema social, e o tliema deste grande drama :
«Pode uma mãe revelar um segredo atroz, sendo o seu silencio a causa da morte
de um innocente ou a conservação da felicidade do ente que ella mais quer. neste

mundo, sua (ilha ?»

PETTY KAXSEN tem somente uma resposta ao problema que este film oflerccc.

Muitos concordarão com ella ; outros, não. Concorde ou não, o espectador lem»
brar-se-á por longo tempo deste bello trabalho de uma grande actriz da

cinématographia moderna.

Em poucas lindas
No alto da lloa Vista, quando passeava

hontem á noite, em companhia de um omi-
go, Augusto Nanes da Silva, de nacionalidade
iportuguczn, residente á rua Visconde dc
Ilauna n. .'117, foi victima dc uma queda,
recebendo diversos ferimentos. A Assislcú-
ria medicou-o.

Em casa do Dr. Alfredo Brito,\resi-
dente á rua Barão (le Ilaciuussá, na Tijn-
ca, servia como copcirn unia menor dc eôr
jprctn, de 15 annos, dc nume Conceição
dc tal.

Ha Ires dias Conceição desappareceu, prc-
suniindo-sc qúc ella haja fugido.

O Dr. Alfredo comniunicoi! o facto á po-
üci.1.E' praxe c justo, no albergue noclui-
mo do cáes do porto, que certo numero dc
indivíduos que ali pernoitam, rçvcsando-sc,
façam a limpeza do dormitório. Tirado ho-
jc, cnlre oulros, pela praça .loão Leandro

I Chaves, n, 51J da 2" companhia do 2" ha-
; lalhão, o vndio Caiiuto Brosilino, estein-

surgiitrsc e. desarmando n praça 544, feriu-n
a sabre. Seguro afinal pelos outros alber-
gados foi autuado no 2o districto.

•—A judicia do 7" districto, prendeu em fia-
fírnnte o '•chauffeur" Alfredo Loureiro da
Cunha, que com o automóvel n. 539, atropelou
C feriu ligeiramente um menor de dous annos,
[filho do Sr. Domingos Gonçalves dn Rocha, mo-
rndor á rua S. Clemente ni 108. O accidcntc foi
lu rua Banibina.
»»—.... I,  | «flfr^P» ' "¦" "¦¦ ¦¦¦¦.—¦».—

Doenças do apparelho diges-
íivo e do sistema nervoso. —
KísSos X. — Dp. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás 4.

...... — —.— t m19&* ——¦ "¦'-—- — 1

Os officiaes da G. N. presos na
Barra do Pirahy vão ser transfe-

ridos para Nictheroy
O coronel Octavio Guimarães, commnndan-

lc superior interino da Guarda Nacional do
Eslado do Hio. dirigiu ao Sr. ministro da .lus-
liça o offieio cm que o juiz dc direito da
Barra do Piraby pede providencias para que
sejam transferidos daquella cidade para o c..
tado-maior desse commando superior cm <
elheroy, os officiaes que ali se acham presos
á disposição daqucllc Juizo.

Ainda ao Dr. Carlos Maximiliano enviou
aquella autoridade da milícia civico um offi-
cio solicitando providencias no sentido de ser
o edifício da Camara Municipal da Barra do
Pirahy, onde se acham recolhidos presos of-
ficiaes da Guarda Nacional, guardado por
uma scntinella da Força Policial do listado,
de accordo com a doutrina do aviso 11. 739,
de 18 dc maio de 1901.

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
lispccialista» em doenças dos olhos, ouvidos,
.íoriz e gargaata. Consultas de 1 ás 5 — As
sembléa n. 60-
_—, 1 ^»a» • 

Corridas
O lucecuo do Jooke)'*Club

O Jocliey-Clul) registou liontem mais uma onh
rida de guinde RIICCOHHO, cujo resultado jo. de-
lllllh, ,

Obleniln npivclavel ronenrrenefa. COIlltOUU H«
1» cluvililu iiiiivlmenlo de npoíla» de lOBiOI7f,
mais n.ilavel ainda por ser a corrida quasi ef-
1. .'Iii.iiI.i em fim dc me/, e por terem oi iiiiimncH
lavorllns • .ul.. derrotados em malorin, 1

O "Clássico Esperança", ftl liem i|U0 Iluda-
mente ganho pela oüiin Uatlory, ipie o Jockey
Domhiii.is Ferreira dirigiu com prnfleleucla, of-
ferireii uniu .série de irregularidade!*, quo serão,
de corto, punidas pela directoria,

Também Maslroquet soffrcu sério embaraço
em sua corrida, lendo-a prejudicada pelo Iran-
eu que lhe nppllcnrnin.

A salda menos boa do dia foi a do pareô am
que venceu Argeiilluo. A culpa, entretanto, não
foi do "slarter", mas do jochey I.. Aru.vo, diri-
gente dc Espoflll, (pie, pulando com os demais
concorrentes, titubeou cm seguida, perdendo
terreno,

Asslgnulniiins, por fim, quo as viclnrius do
dia couberam Ires ao joclic.v Domingos Ferrei-
ra, Ires no jochey Alexandre Fornniidoz o uma
ao aprendi/ llaymundo de Oliveira, que pela
primeira ve/ ganhou em nossas pistas.

Fooftliatl
INTERESTADUAL

Maclcomslo "versiiH" Uolafogo
Mais uma vez não (piizcrani os manes do foot-
ill ipie a viclorifl pendesse para S. Paulo OU

¦ara o Hio: repartiu egualmcnte, conforme pu-
Mirámos ua nossa "1'llima Hora", du h"ii-
'.em.

A assistência no "field" do Uolafogo foi se-
iecto c numerosa e o cntliuslnsmo o o animação'ão cnimnuns nos nosso-, "grounds" não faltou
lonleni,

I, o corrcclo "sporlmnn", foi um oplimu
severo juiz.
O .M.icheiizie provou bem as asserções do "Es-

I idu de S. Paul..", dc quinta-feira, quando (•
achou desharmoiiisado c rein "Irainings".

Dc facto foi isso (pie SC notou: com exeepção
de Casemiro, um kceper" valoroso, calmo,
igil e completo, Cinfilll, Ioda a defesa jogou
em lioniogeneldade.

Itcsalve-se Shalders, o "half-lefl" que, a
nosso ver, foi nuo, com Casemiro, salvaguardou
o seu "toam" de uma derrota.

Shalders, incumbido de marear Menezes, fcl-0
de maneira admirável. Fel-o lão bem que inn-
lilisando o jogo Intclligenle, desse "plnyiT."
perfeito, que é Menezes, obrigou-o por duas ve-
ves a trocar dc posição, IS segurar Menezes,
como não ser tarefa pura qualquer, é diminuir
de metade as probabilidades de uma derrota,

Quanto an ataque paulistano, absolutamente
li"cUrogeneo nn priiclplo, combinou-sc menos
mal no segundo "iialf-lime".

Não fôrn a barreira que lhe oppuzernm os"baclis" e os "linlvos" bolnfoguciises, e n ^i-
cloria estaria hoje a caminho da Paiilieca.

Os "lorwards" alvi-negros iniciaram o ata-
que com energia, um tanto ou quanto liarnio-
nicos c com desejo dc vencer,

Islo valeu-lhes farta messe dc opplailSO." c
deu á assistência a impressão e a esperança de
que scriani vencedores.

15, assim, foram trabalhando ate que Menezes
foi tendo seu jogo prejudicado pela excellente
j.,arcação de Shalders, e Masson e Léo, irritali-
temente, entraram a jogar individualmente;

Arlindo, visivelmente machucado do pé es-
quer do, trabalhou não obstante, apezar dos pe-
zares.

Por sua vez Vadinho, jogando, por assim di-
zer, só, pouco fez.

No segundo "half-lime", então, o (pie disse-
mos acima, ficou patente e apenas Arlindo tra-
bnlhou a valei', dando optimos centros, que Se
perderam...

12, assim, terminou o jogo Macltenzie "ver-
.sus" Uolafogo, empatado e fraco parn um"match" interestadual.

Bangú "versus" S. Christovão
No extenso "ground" da rua Figueira de Mel-

Io empenharam-se hontem, em pelejado "trai-
ning" os primeiros c segundos "leams" des-
ses dous concorrentes ao campeonato da pri-incira divisão. :

Quer um quer outro encontro foi renhido c
cheio de bellas peripécias,

No jogo dos segundos "teams" vcncCu o Ban-
gií por 2 X 1 c 110 dos primeiros "teams" ven-
ecu o S. Christovão por 5 X ü.

JOSÉ' JUSTO.
1 «M» 

5
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Fazem annos hoje:
Os Srs, Dr. .losé Gonçalves d.i C1111I111 e Ml-

va, Dr. Dülllllro M, de Srt, Mario Oiioranii, nus-
«o rollega de imprensa; Ur, Theonllllo Goii»
çiilvet IVrelia. D, Itlta (.111/. lia 1'roUiiR, esposa
dn Sr. Manuel Vinques de Freitas, dn nosso
ciimiiieicin.

—Fazem annos amanhã:
Os Srs. Dr. Carlos Tnylor. secretario da' le-

gação do llrasll em Madrid: eommondnaor
Anlonio Joaquim Peixoto de (Insiro, Dr. Hve-
rardo Haclicuscr, cel. Uellarmlno Carneiro,
Dr. Dcchi Ccsurlo Alvim, advogado lio l»0»S(
foro.- Passa amanhã a data iiatallcia do Sr. se
nador federal Dr, Joilo l.ulz Alves. Por inoli-j
vo dc luto recente o senador Joilo l.uiz e sua <
F.Nina. familia nao receberão as pessoas de
suas relações.
CASAMEMOS

1 PATHI

Heolisu-se no dia 25 do corrente o casauicu-
to de Mlle. Ahelina Maria dc Oliveira, filha
do capitalista Sr. Antônio dc oliveira, eom
o Dr. .losé Sclielner, cirurgião-ileutísta e lente
da Facilidade llaueinaiiniaua,

Paranynipliarão o aelo civil, que lera lotfiir
na residência dos paes da noiva, á rua VolUlj-
larlos da Pátrio 11. SOI, o Sr. Ângelo da Oil-
veira, por parte dn noiva, è o Dr. Luiz Car-
ipeiitor, lente da Faculdade dc Direito, por
parle do noivo.

No aelo religioso, que lera logar na egrej;
de S. .I.ião Uoplisla da Lagoa, serão para
nvniphos. por parte dn noiva, Mlle. Aurora
de Oliveira e o Sr. Ângelo de Oliveira, e por
parte do noivo o Dr. 'Fobias Moscoso c senho-
ra.
UANQUETES

MYSTERIOS
DE NOVA YORK

15' amanhã que sc rcallsa, ãs 20 horas, no
Hcst.iuranl Assyrio, o grande banquete <l"e
um grupo de amigos, colleROS c admiradores
ófferecem no nosso estimado compnnliciro
redneção Dr. Maurício de Medeiros.
BODAS

O Sr. Dr. Henrique Borges Monteiro c sua
Eximi, senhora I). lllydia Borges Monteiro,
por motivo dc suas bodas dc praia, quarta-
feiro, 21 do corrente, fazem cclehr.ir missa
em acção dc graças nesse dia, ãs 9 1|2 horas,
ua matriz de S, .loão Unpllslu da Lagoa.

—-Festejou uite-hontciii as suas bodas de
prata o casal Henrique Hoihaguero-

O Sr. Henrique iVomnguera, official de ga-
binetc do Ministério da Viação, e sua Exílio.
esposa, receberam muitos cumprimentos.
FESTAS

O Dr. Theophilo Gonçalves Pereira, chefe
da secção eivei do Supremo Tribunal Vci\i'-
ral, por motivo d.> seu anniversario iiatnll-
cio. que hoje passa, foi alvo de uma .,;gui-
1'icaliva manifestação, em que tomaram par-
te os futiceiò.nariòs dn secretaria daqucllc
Tribunal, advogados, ele.

O Sr. Dr. Gabriel Vianna. chefe da secre-
taria, c o Sr. Carlos Snllisliano de Freitas,
saudaram o homenageado que, além dos

¦cumprimentos pessones,, lelegrammas c car-
toes, recebeu muitas flores C alguns milllOS,
CONCERTOS

PERDEU ?
O Sr. Armando Canongin encontrou num lien-

ile da linha Caju 11111 embrulho eom dons pares
fle sapatos, que nos trouxe para ser entregue a
ij, em o perdeu.—O "chauffeur" do automóvel 11. 5G0, Oscar
Anlonio de Lima, trouxe-nos, para ser entregue
fl.quem a deixou em seu carro, uma "valise",
tontendo uin relógio e outros objectos.
»(sc^'!ffis^í^m'3Ela[^ss^!3ISSss3c^ís^¦

Joanna cTArc
A conferência subordinada a este thema,

em iienefieio de D. Maria Victoria Soares,
que o Dl*. Alexandre de Albuquerque devia
realisar honlem 110 salão do "Jornal do Com-
mercio", foi transferida para o dia 24 do
corrente, ás 16 horas.

m URiNARIAS
Syphilis. Moléstias das senhoras
Iíslrciliuncnlos urellinics, (som operações); gunor-
rliéas chronicas, cysliles, hydroccles, impotenein,

c esperaiatorrliéa
Cum especial e rápida pelo

DR. CAETANO JOV8NE
das 9 ás 11 1; das 2 ás 5

LARGO DA CARIOCA — 10 Sobrado
1 ¦¦¦¦¦¦ . t ugg^pM —..1 - —

Consuífonio Medico

Matricula na Escola Normai
Quem não conseguiu entrar este anno

naquella Escola deve matiicular-sequan-
to antes no 1° anno do Curso Normal
do Instituto Polyglotico, o mais antigo
e um dos mais acreditados pelo grande
numero de alumnos seus matriculados
nos diversos annos da Escola Normal.
Avenida Rio Branco, 106 - 108.

(Só se
iniciacs.)

M. 15.
\V. S.
M. ,1.

responde cartas assignadas com

i

Festejando .seu natalicio o Sr. coronel João
Cunha, capitalista cm nossa praça, reuniu
cm sua residência grande numero de seus
amigos e pessoas dc suns relações, ás qu.ies
offercceu uma linda festa, que
animada.
MANIFESTAÇÕES

esteve multe

Í6.A 

SIE 1 í ÍM 11° E12.° [PIB |

1 Formidável encontrou I
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I Qual será o verdadeiro encobertou J
B|fll ——M—W—————W———————————— ——I——————1—1 «¦ ^"J

O concerto das senhorinhas Isabel e Mariet-
Ia de Verncy Campello, a realisar-sc lio pro-
ximo dia 7 de junho, ás 2\ horas, 110 salão
do "Jornal", eslá despertando o mais vivo
interesse nas nossas rodas artísticas e 1111111-
danas, conheeidos e apreciados como são os
dotes das irmãs Verney Campello, duas ai-
mas dc artista e possuidoras de voz admirável
e educada ein excellente c moderna escola de
canlo. O programma a ser interpretado pelas
duas professoras do nosso Instituto tle Musi-
ca, completamente novo, consta dc bellissimas
paginas dos mais representativos mestres cin
literatura musical do canlo. Os bilhetes para
essa festa de pura arte estão sendo adquiridos
desde já.
CONFERÊNCIAS

No próximo sabbado realisa-se, ás Ifi horas,
110 salão do "Jornal", a conferência da se-
nliorii Eva ven lindem, que dissertarú sobre
o thema: "O martyrio da Bélgica'-'.
VIAJANTES

Da platea

De Friburgo regressou hoje,
de sua Exma. familia, o Sr. Dr
miliano, ministro do Interior.
LUTO

acompanhado
Carlos Maxi-

Com grande concorrência rcalisou-se hoje
no cemitério de S. Francisco Xavier o enter-
ramento do eommendadoi' Julio Alberto da
Cosia.

O finado foi um Mos fundadodres da fabri-
cá dc fumos Veado, grande benemérito dn
R. S. de Beneficência Portugueza, onde pres-
tou serviços como director c foi o m..ior pro-
tçctor da frinã Paula, que ha vinte dias vinha
acompanhando a marcha da molcslia (pie ali-
nal prostrou o commendador Costa, tão ami-
go dos pobres e dos necessitados.

— Procure um especialista.
Ti — São manchas hystericas.
D. — Uso interno; Sal de Vichy,

phosphato Iricalcico, Magucsia hydratada,'
ãã, fl,'J5; Mcnthol, 0,02. Para uma ctupsulqj
mande 20. Tome uma após cada refeição.

Quanto á ultima parte da sua carta, só
11111 especialista pódc orienlal-o.

G, C. O. P. — Não conheço tal propa-
rndo, razão pela qual não posso cmitlir opi-
nião.

A. B. C. (Tijuco) — l'\ não lia perigo
de contagio; 2a, ficará boa, fazendo natural-
mealc o tratamento adequado; 3", é jpossi-vel n cura 110 estado actual.

D. T. — Tendo obtido resultado, deve
persistir com esse tratamento.

T. A. S. IT. I. — O abuso do álcool é
a causa principal, sinão único, da sua mo-
leslia; abandone-o e verá como o seu esta-,
do melhora consideravelmente.

DR. DAH10 PINTO (Interino.)
aBBW38fflaamBB^ffiggBiBreBigBasigBBa«aB3^
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Sorveteria Àlvear
Ponto obrigatório da sociedade elegante
carioca. Concertos todos os dias, das

2 ás 6 c das 8 ás 10.
AVENIDA RIO BRANCO, 118

(JUNTO AO I'A'1'IIE')
¦— !¦¦ '¦¦¦ I *M»P^ ^¦¦¦¦i....... „¦,¦¦¦—..—¦—¦

Coupeur pour dames
On a besoin d'un parfait coupeur pour dames

pour une grande maisón d(^ eouture dc S. Pai.-
lo. Pour des inforinntioiis s'adresser lc malin
52, rue Silveira Martins.

SaC53a3E2K3!EIffi.l!3J5S3I2ffi;

NOTICIAS
E'ii homenagem a Santos Dumont

Rcalisou-se hontem no Republica o segun-
do cspectaculo cm homenagem a Santos Du-
moilt, desta vez promovido pela empresa ,1o-
sé Loureiro. Foi uma bella festa. Santos Du-
mont e a directoria do Acro Club Brasileiro
assistiram oo cspectaculo em camarotes de
honra. O programam do cspectaculo, muito
altrahcntc foi cumprido á risca.

 Amanhã realisar-sc-á no Trianon um
elegante festival que essa empresa dedica a
Santos. Dumont. Será em "matinéc", ás 10
horas. A companhia Alexandre Azevedo re-
prcscnlará a interessante comedia dc Ilannc-
quin, "Inviolável". Santos Dumont, a dire-
ctorio do Acro Club Brasileiro, bem como ou-
Iras pessoas gradas, comparecerão a essa fes-
ta do Trianon,
As primeiras de hoje

Nada menos de Ires "primeiras" nos dão
hoje outras tontos companhias,

No Apollo, a companhia lyrica italiana Ro-
toli & Billoro representará a festejada opera
de Boito, ".Mefislofelcs", O lictor Melocchi
fará o Mefistofele.

A companhia Marcsca & Wciss dará no
Carlos Gomes, cm primeira representação
para o Brasil, a opereta "Do mezzanotle ali'-
una", cm que a Sra Clara Wciss fará a pro-
tágoriistn.

Finalmente, a outro primeira é no Trianon.
A companhia Alexandre Azevedo represento-
rã a comedia de Mourice Honnequin, "Invio-
lavei", cm que estreará a actriz caricata Ju-
dilh Rodrigues.
A despedida do duo "Os Geraldos"

Despedem-se hoje do Recreio os festejados
(lucttislas luso-brnsileiros "Os Geraldos",
cujo suecesso recentemente nos espectaculos
da companhia Ruas tem sido extraordinário."Os Gornldòs" vão a Juiz de Fóríi, em cum-
primenlo de um contraio, vollando depois a
trabalhar na companhia Buas. Com "Os Ce-
rnldos" despede-se hoje do publico o revista"De capote e, lenço", pois o companhia Ruas
dará amanhã a primeira representação da
peça de grande apparato "A Águia Negra".
Concertos Symphonicos

Ouarla-feira vindoura cealisar-se-á o 33°
concerto da Sociedade de Concertos Sympho-
nicos. O local escolhido 6 magnífico: a pra-
ça da Republica,no rcciiilo do Theatro da Na-
turezo. O programma dessa audição musical
é altrnhenlcmentc artislico.

 Pelo "Darro" embarcou hontem para
Lisboa, a chamado Urgente do seu governo, o
empresário lheotral Luiz Galhardo, capitão

Edcn Theatro de Lisboa, que aqui estreará
breve no Carlos Gomes.

 Espectaculos para hoje: Apollo. "Me-
fistofele"; Recreio, "Dc capote e lenço"; São
Pedro, "Meu boi morreu"; Republica, com-
panhia eqüestre; Carlos Comes. "Da mczzn-
noite aH'una"; Trianon, "Inviolável"; Pala-
ee,"A Verônica".

^«P» «-
NAO HA MAIS NOIVAS chies c elegantes que

deixem de comprar seus enxovaes no Palácio
das Noivas. Uruguayana, 83 — Bio. Peçam cata-
logos illustrados.
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Caixa GeraB cias FaBroniáas
FUNDADA KM 1881

A mais antiga sociedade brasileira dc .seguros
sobre a vida

AVENIDA RIO BRANCO N. 87
Sinistros pagos, 4.000:000*000.
Pagamento de 5:p00§000.
Na qualidade de procurador de I). Custodia

Guimarães Gomes Brandão, recebi da Caixa Gc-
ral das Famílias a quantia de cinco contos de
réis pela liquidação da presente apólice nu-
r.ero 8.121, instituída em seu beneficio por sei
fullecido marido \'irgilio de Oliveira Gomes
Brandão, pelo que dou plena e geral quitação
á 'iiesma sociedade Caixa Geral das Famílias.

Rio dc Janeiro, 16 de maio dc 1010. — Cugc-
nio de Valladão Catta Preta,

Pagamento de 1:000?000.
Na qualidade de procurador de D. Maria For-

1'iiata de Aguiar Carvalho, viuva e inventariou-
le dos bens dc seu fallccido marido Peruando
Alves de Carvalho Júnior, c cumprindo o tilva-
rn do Exmo". Sr, Dr. Alfredo Machado Guinio-
rães, juiz de direito da 1" Varo de Orpliãos e
Ausentes desta cidade do Rio de Janeiro, recebi
da Caixa Geral das Famílias a quantia de mu
conto de reis fliOOO?), pela liquidação da prc-
sente apólice de n. 1.433, pelo que dou plena
c geral quitação á mesma sociedade Caixa Ge-
rol das Famílias.

Rio de Janeiro, 15 de maio dc 1'Qlfi. — Fran-
cisco da Cunha Machado.

Loterias üasios^es
Ao publico

(7 7)
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£=íiRANDE E EMOCIONANTE MANCKiNEMA AMERICANO =

(Cada episódio, que pôde sen lido desfacadamenrz,
consiiruz um film, a sen exrjibido

nos cinemas Pathé e Ideal)
-o;«-

•12° EPISÓDIO

XLI
O ESPIRITO DO MORTO

Chegando ao ponto de destino, a vidente
abriu com a chave que tirou de seu sueco de
mão c fez entrar os tres visitantes.

Ao entrar no gabinete, dc consulta come-
çou por abaixar os slores das jauellas com
o_ fim de envolver numa escuridão propi-
ria a sessão que se ia realisar... Depois de
alguns minutos passados nessa almosplicra
¦favorável, a médium sentiu que suas palpc-
heis sc faziam pesadas, e começou a ceder
lio entorpecimento que precede o soimio rc-
velador.

As cortinas amorteciam o luz da sala...
No escuro que ali reinava, as sanefas do vel-
[ludó se agi lavam levemente, como si fos-
sem sacudidas pelo sopro mysterioso de ai-
gum phantasina invisível...

Os tres assistentes, inteiisnínente interes-
sodos, o contragosto sc sentiam dominados
por secreto anciedade... A lia Betly, a des-
peito dc seu scepticismo, não podia cohihú'-
ít* de certa perturbação....

Subitamente viu-se apparccer nas cortinas
negras um rosto indislincto, mas no qual
os seus familiares reconheciam facilmente as
feições empallidecidus de Taylor Dodge.

Nessa oceasião, o bandolim colloendo so-
bre n mesa ergueu-se por si, halouçou-se por
alguns momentos no ar c, depois dc ler desli-
sado pelo teclo, voltou ao seu logar primi-
tivo...

Cnlão, uma voz profunda, sepulçhrnl, uma
voz de além luinulo, articulou estas pala-
vras:

Sou o espirito daqucllc cu.in morte cho-
raes... Mas, entre vós ha unin incrédula,
ante a anal não posso nem declarar-me, nem
falar por mais tempo...

Ein seguida a apparição foi se sumindo
por trás das cortinas e desappareceu...

Immcdiatnmente o vidente pareceu sair do
torpor em que eslava.

O que houve'.'... perguntou ella, olhon-
do para Elaine.

Esla w>£;l;j: i*:;; ia mente as palavras do
i espirito..

Sim, disse a Savelsky, isso não me sur-
prehende. Os espíritos quasi sempre recusam
manifestar-se na presença dos secpticos que
os negam. ..

O olhar da rapariga voltou-se para sua
compa nheiro.

Está vendo, minha tia, nada podere-
mos saber, nada conseguiremos, si a senhora
aqui ficar... Não é verdade, minha senho-
ra?...

Effcclivomenlc, confirmou a vidente.
Receio bastante que seu pae não sc resolva
a falar emqimnto esta senhora aqui penna-
necer!. . .

A tia Bclly clamou indignado... No seu
entender tudo o que se estava passando, tu-
do quanto se preparava, era apenas impôs-
tura c charlatanismo...

li recusou obstinadamente retirar-se, não
cedendo aos rogos de Elaine, 'que, á propor-
ção que a tia persistia em sua resistência,
era presa de um desejo mais ardente de sa-
ber mais alguma cousa.

Ante o interesse que cila manifestava em
ver satisfeito o seu desejo, Perry Bennelt
chamou a tio Betly á parte.

Ouça! disse elle em meia voz.., Com-
prehcndo perfeitamente os seus justos re-
ceios, principalmente depois dos perigos por
«pie já passou minha prima... Mas, talvez
houvesse um meio de tudo conciliar... Si
consente no seu capricho, promctlo-Ihe não
dcixal-a, e pódc contar commigo para prote-
gel-0...

Esta promessa acalmou ate certo ponto os
escrúpulos da recalcitrante... Não obstan-
le, resistia ainda, protestando indignada con-
Ira o maneira incrível c descortez de que usa-
vam para eom ella.

Afinal, acabou por ceder, c. saiu, depois
de fazer a Perry innumeras recommendações.

Apenas saia da casa, novas reflexões vie-
ram-lhe á mente. Exprobova-se a sua fia-
queza, por não se ler mostrado para com sua
sobrinha uma proteclora c uma guarda mais
vigilante. .

Essa .singular aventura parecia-lhe, em
sunima, bastante suspeita.

Logo que a duvida nasceu no seu pensamen-
lo, leve outra idéa; a de ir, acto continuo,
consultar Justino Ciarei e reclamar-lhe ns-
sislcncia.

Sem tergiversar por mais tempo, certa de
sua Loa inspiração, deu ordem «o "chauf-

fèur" liara lcval-a, o mais depressa possi-
vel, ao laboratório.

A presença da incrédula solteirona devia
ser o único obstáculo que impedia os es-
pirilos de corresponder á invocação da me-
(liuni, com a condescendência e promplidão
hubiiuues.. . *

Assim que, cffectivãmente, a lia Betty se
retirou do gobinete de consultas, Madnnie
Savetshy sentia-se de novo presa do somno
magnético.. ,

Soh o seu peso, cm poucos minutos, uma
serie dc manifestações sohrenaluraes se pro-
tíiiziu... A mesa junto ú qual estava Elai-
ne começou a se mover; em seguida, a ro-
dar rapidamente sobre si mesma, e lodos os
objectos que a enfeitavam foram projecto-
dos sobre o tapete.

Ao mesmo tempo, estalidos violentos, pon-
codas precipitadas rebiavam cm vários pon-
tos da sala.

Elaine c Perry Bennelt, sentados um ao la-
do do outro, permaneciam silenciosos, ora-
bos muito impressionados, com laes pheno-
menos que não podiam negar, pois a escuri-
dão que reinava na sala os impedia de distin-
guir os fios oecullos que os produziam.

Subitamente, as largas dobras do pnnno
agitaram-se, do mesmo modo que pouco an-
tes... A mão de Elaine apertou fortemente
a mão do primo...— E' elle!... balbuciou. E' meu pne que
volla!...

M>iIV, com grande surpreza! sua; em' 'vez
do rosto dc Taylor Dodge, tal qual o vira
apparccer alguns momentos anlcs no feudo
da cortina de velludo; foi a cara amnrelia

c enrugada de um chini, que, illuminndn por
qualquer jacto de luz invisível, desenhou-se
sobre o panno prelo...

A rapariga soltou uma exclamação de pa-
vor e desapontamento...

A' sua vista a apparição salientava-se,
único ponto luminoso no meio da escuridão
profundo que continuava o reinar na sala...
O corpo se modelava, cnlão, abaixo da ca-
beco, com todos os detalhes do vestuário...

Em seguida, os braços dn Celeste estende-
ram-sc para cila, abertos como paro agarrai-
o, cmquanto que um sorriso que pretendia
ser meigo, mas que era apenas uma careta,
contraia sua physionomia bestial,..

Perry Bennctt sentiu a mão de Elaiue tre-
mer na sua... __

J. J. Pereira, estabelecido á Avenida
Rio Branco n. 1.37, Casa Odeon, aos
seus amigos e freguey.es e todos os ou-,
tros compradores de bilhetes da Compa-,
nhia dc Loterias Nacionaes do Brazil,

. avisa que PAGA, em 2.1 horas, qualquerdo Exercito portuguez. b possível que 110 ,„.,.,.,:„,,,„„.,;.,.. ., .1: rAn(r.tt ,!., ,.„r„..;,(..seu regresso o esla capital Luiz Galhardo ve- P't-inio suptl 101 a 10 COlllOS, Cia íeleilCld
nha trazendo a companhia de revistas do Companhia, vendido ou nao em sua casa.

EasBBr3araü'aaaa.«/;A>a
visitante 0 bilhete que vinha de
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Abria a boca para tranquillisal-o, mas
nessa oceasião o fantasma destacou-se do
panno e, desusando, mais do que parecendo
andar sobre o tapeie, approximou-se da ra-
porigo, sempre com os braços estendidos.

Ella recuou, apavorada, sem que o medo
lhe permitisse grilar... ,,

No mesmo instante, Madame Savetshy li-
rou do bolso um pulverisador e, quando a
apparição erguia-se junto dc Elaine, próje-
ctou em cheio sobre o rosto de Bennelt um
joclo de liquido gelado. O rapaz caiu in-
animado...

A sola illuminou-se subitamente e vários
filiados da "Mão do Diabo" surgiram.

Num abrir c fechar d'olhos, sob o ordem de
Ling-Sin, o fogão deslocou-se e descobriu a
passagem secreta.

Antes que pudessem tentar qualquer re-
sislcncia, Elaine c seu primo foram amarra-
dos, empurrados para fora, atrvés do corre-
dor mysterioso ,c atirados sobre um divon,
num quarto escuro, por trás do altar dos
adoradores do deus do mal...

Emquanlo sc desenrolavam e^les nconleci-
I mentos, a tia Betly tivera tempo dc chegar

ã entrada da Columbiaii University..,
Nesse dia, immediato ao em que lão des-

nslradamenle derramara o '"asco cie ácido
sobre os fios telcpbonicos, Walter Jameson
eslava só 110 laboratório.

Durante toéa a manhã, esperara o seu
mestre, mas elle se tornara invisível.

Finalmente bateram á porta; elle precipi-
tou-se para ahril-a, contando vcl-o appare-
cer.

Um pequeno entregou-lhe um bilhete c des-
njipareceu immediatamente.

Jameson rasgou o enveloppc: era um re-
c.ido de Justino Ciarei..."Meu caro Jamcson, dizia elle, um negocio
inesperado força-me a deixar immediatamen-
te Nova York. E' possível que o minha ou-
sencin dure uns dous ou tres dias...

Seu amigo
Jnslino Ciarei."

O '"oven jornalista ficou, perplexo, Esto
partida súbita inquiotava-o...

Nesse ínterim, 0 campainha da porta soou
de novo c a lia Bclly entrou muito agitada...

Onde eslá o Sr. Ciarei?... perguntou
íepois dc apertar o mão de Walter.

Está ausentei por alguns dias; acabo
justamente dc receber esta noticiai.., disse

escapar uma cx«

mostrando
receber;

Mislress Dodge deixou
clamação dc despeito.¦—¦ Por mais imperfeitamente que eu o
possa substituir, propoz Jjjmeson, ser-nie-ia
dado ser-lhe ulil cm qualquer cousa?...

A tia Betly, sem hesitar, pôi-o o por do
que sc acabava de passar.

Quando terminou, Walter que, de testa
franzida, a ouvira com atlcnção crescente, pa-
recia quasi lão prcoecupodo quanto cila,

Para elle tombem, os processos extronhos
dessa vidente singular não indicavam nada
de bom c, como a lia Belty, receava qualquer
nova armadilha preparada contra a dcsine-
dido confiança de Elaiue.

E' necessário, anlcs de mais nada, con-
cluiu, nos certificarmos sem demora si ella
está sã e salva. Si, por desgraça, nossos niaos
prescnlinicnlos sc tivessem rcalisado, na au-
sencin de meu mestre, disponho dc sulficicu-
le prestigio junto ás autoridades policiacs
para obter a sua intervenção.

Nesse caso, aprcsscnio-iiosl,.. disse com
voljibilidade o tio Bclly...

Chegaram rapidamente á poria da
vidente... Esla veio pessoalmente
intròduziu-os na sala dos sessões...

Com grande surpreza de ambos a
tava vosin.

Onde está a rapariga que eslava aqui
ha pouco com esla senhora?... perguntou
Jameson, em tom áspero...—¦ Miss Dodge c o "genllomoii" que a
acompanhava retiraram-se, lio alguns mo-
mentos!... explicou a mulher corpulenta,
com voz que se esforçava em tornar a ma vel,

A expressão, porém, do olhar desmentia a
entonação, c o rapaz nelle pareceu desço-
1 rir um vislumbre de inquietação.

Não havia, no entanto, nenhum motivo
para que sc duvidasse da sua affirmação...
Mas, emquanlo a tia Belty pedia algumas
explicações coniplcmcntores, o olhar investi-
gador de Jnnieson dctcvc-sc sobre um peq .0-
nn lenço «pie estava á pequena distar.-
cia, no própria lareira do fogão.

(Coní/iiiia)

casa da
abrir e,

sal es-

F.slc folhetim é o 5° do 12° episódio, t;u«
será cxhibido quinta-feira, 25 do corrente
nos cinemas Pathé c Ideal,
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iRIGAS ILoísrlaííaCapitaÍFeÈal
Sfio 1 xpollldus com o

XAROPü BUFERESTRELLOJl
AgMiUrei oo p.ilmliii, min mil > n» IoImIíiioi, nflo tom (llulti nem priva o* crenn-
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Rua Unifluavuna, GG-Ptirostrullo & Pilho
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OS AFAMADOS PNEUMATICOS"A1.MAGAN"

Compnnhla do Lolorlai Naolonaoi
do Drooll

CLAYTON, OLSBURGH & C.O

RUA ALFÂNDEGA, 110

TINTURARIA RIO BRANCO
89, fcerdia Mem de Sá, 29

Casa <\vi p;*irneipa ordem

Monda i.iuca: g iroupa c ?. entrega— GRÁTIS — a domicilio. —
Altendo proniptaniciile -.os chamados nelo TFLKIMIONIi 4.93.4Central — limpa a setctio terno dc cas,mira, por :i$noo: lav» clmni-
canicnlo, sem delorninr u 111 estragar, o terno por 0$uoo, linge, du qual-
quer cór, sem lomper nem desbotar; passa a ferrà as roupas
cora prrlciçlo-, foz inodilicaçõcs c quaesinicr concertos; col-
loca i!..'!'.um tle lha du seda ou tle algodão cm Iraeks, pale-lets ctollclis.—líspecialidatlucin trabidiios em roupas de senliora.

Ppecos módicos e tcubalho perfeito c garantida

Itxtrnrcflei publicai, «nb n flsroll-«ttciio du iíiiv vriin fodorol, As 21 1)21 eaos ¦..1,1,,.,!,,-. As ,'l limost A rua
VllCOlldo du Itohurohy u. li'

amanha'
16:000$000
Poi i$í>uo 0111 meios

Grando o oxtraordlnarla loierlo de
8. Joiio — 1*111 ire-, .111 tf liu
Sexta-feira, *.'.') e sohbiido, 21 de

jmihn, lis .; horas da tarde, ns 1) e
a 1 do larde.

328-31
I" soriolo  IfiOiOOÔÍOOO
2" MUluit)  lnil:i.ili| Mllil
.V sorteio  SOOiOOOfíüOO

Total dos Ires premiou maiores;
4SG:000$000

Preço do biilicto inteiro 1(J3 emvigésimo;; de ÍJUÜ réis
Os pedidos de hilhele-i dn Inlc-r!or devem ser acompanhados domais lilif reis pAra a porte do Cor-rolo e dirigidos non agentes ceraesNa/.ir..-t|) gi (",, nia do Ouvidor:i. 01, oulxa n. 317. Tclog. I.IJS-VM. c na cnsn F. «lulmorflos, Ro-•nrlo 72, osrpilna .Io beceo das Con>

telUs, (iiixa do Correio 11. 1.27.'!

A Mre Dame de Paris
mmm ybnm mm

o desconEto de 2o•(.
Em todas as mercadorias

Curso Normal de Preparatórios
A» aulas doste curso, vonliijosomealo conlicciilo pela PONTUALIDADE, ASM-

MlIiADE 3 compclencitt de seus professores funecioiiain ciai o máxima re-
giilftriiluiie.

Corp.) docente: DR, UASTÃO ItUCIf, Ull. MESCIIIK, DR. MENDES DE
AGUIAR, prolcxsoras do Exlernalo 11 Pedro II; DIIS SEBASTIÃO FOXTI-S o
Ainit.VÜ DOURADO, professou- ilo Escuta Militar; Dlt. HENRIQUE DE ARAUJO,
pnniclro eiatoiiicado no comtiisii dc II. 1'oivcrsal em S. Paulo; Dlt. PEREIIU
PI.VTO, prof-iisor dc rollcgin Militar; Dlt. AlüUSTO ANESt, nittor de valiosos
Iniimlho» ilidnclices; DU. fl 1;\'ANI)0 SILVEIRA, conhecido pioleisui- e oulros.
Aula'. prattCflit de MATIIEMATM V e Clfl.MICA. Ikns protossores para u estudo de
ainí. ihoíOiii linir.ia, un*. ,l« parte thcoricu e mnn, piaiico. Ai notus de aulas são
polrgmpljariii». Maiisaliilades inuiicas. Cnr-o DIURNO c NOCrURNO.

Aulas i.'e i,!|i-;íi,.ão para m iiluniii.i-* <\ue. iu r.ialriouhiaii cia alrazo.

•\ sede dn curso foi mu Ia do tua Jus Ourivi.-,* iii paia UUUüUAVANA Ü9
2- andar— JUHUEKA l)KM\i'l iS, -liructur.

Stadt Munchen
SUCCUnSAL DO CAMPESTRE
Iloju:

C,ij)âo A portugueza. •
Amanhã ao almoço:

Colossal mocotó ú bahiana
Ao jantar.

Peru á brasileira.
Frios, conservas e ostras

frescas, a qualquer hora.
Vinhos escolhidos das me-

lhores procedências: portugue-
zcs, hcsnnnhóis, italiano.-;, fran-
cezesj allemães, austríacos c do
RioGrande Restaurant ao ar livre
no terraço. Salas e gabinetes.I Prnçn Tiradentes 1

Tclepliono 005 Central

Drogaria Granado & Fi
**ufanammÊtmmmnmmmjtm msvmxnzm-trrtmmünimrmruiuiu»
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RUA URUGUAYANA N. 91
NÃO TEM FILIAL

DROGAS GARANTIDAS
PRISCOS SEM COMPETÊNCIA
Balança sensível a 1 crraixi-

m.€K para pesarem. cp*atviita cia
frecjuezsia.

mmÊÊMmmm
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RIO DE JANEIRO
Avenida F^êo Branco n„ 50
Avisa 5 frcgiiezin que está vendendo ns

LÂMPADAS «GE-EDfSON»
;'; pelo seu novo ayslema americano:

Cada compra de lâmpadas dá direito a um ou mais «coupons»
t§, na seauinte proporção :

I'0!'cudo iumi<?,iiii i:\A. ',('¦ voliis m ciitrctf.u-ã,
H Dito ditu 100 velas (o-jiniiiaoi)Dito dito

Dito dito
Dito dito
Dito ilito

|;i|| DitO (IÍU<
Dito (liln
Dite dito
Dite dito
UiU) Oito

7»g Os cutipuos sento i'c«(tiituduá nu

10ü veliii \iit \\M
•JOO -nln »
40!) '»lii »
80-1 \'ulh_s i
Sv'." Vi'l0i li t

iQOO velds i
\i'Á) v.ilm »
»00n Yelus -i t
30,/. velos »

coiipoo
»
»
»
d
t

12 »
15 »
18 »
21 »
25 .»

rctf vi ¦.uupuiu aciiiu Mvyiium j-i nu

Casa Bcrtholdo, Avenida Rio Branco n. 5(
Im Os prrmios m:lmm-se pidicieiüi nn lula dó IiT-iiidos ecslãu em exposie
M ijorinuiieiiie 111 CASA. I IIUTIIOLDO, AVENIDA 1110 BltANCO N.*50
çffíOm PEÇAM A LISTA DOS BRINDES 1Compras a pra «o não têm direito a coupons |f

Comer bem só
na Transmontaua, salão
de primeira ordem * não
tem segundo para esta es-
tação. Venham experinien-
taro bom paladar das boas
petisqueiras á portugueza.

Rua da Alfândega 15S
Tclepliono N. ,'t.(!.")9

l-iodri; uos Sairnss ã C.

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

44, largo S. Francisco dc Paula, <M
Tclepliono J.Sll-.Nurto

Menu „i ;
Ainiiiiliã .1,1 nloioço:
Mayonnaise de lagosta, papas

ú valenciana, vatapá á bahiana,
casulet á Progresse, lombo de
Minas á açoriana.

Ao jint.ir:
Frango á africana, lagarto de

vitella ú paulista, innhokes á
italiana. Casa especial em vi-
nhos.frutas, charcuterie, queijo,
manteiga, conservas, etc.

«t mtnmm-mmmnntTr-tarmnmitiwaamawgam

Urtlgoc para uso domostloo
A Comi (íitoIiIcs i i|iiem n-nile

mnli i.ai.tiii.
Tubo do borracha poro In

rlgadoceti, serliitíiiH, ele,
pro Iov.ikciih, nieli'1»
ile '.'íiOn 11  41000

1'iiiuti tlu liurnului |ioio
l.n.i. 1-11. de vikIiio, re.
elo, flKliilim, ferliloü,
di- i*:íiiii  393(10

AltffllloHi SnndoKi Unidas
lie llill'1'llt'llll pill'11 CN*
tniliii-, illloloi', lavar o
iittilno, para o ti 10 tlu
Iodos 01 inolehlloa do
Iu-.xIkii, ile I9Ü00 11. . . 91000

Díliis do vidro iiora lava»
jíein du ferliliiH i' Iicní-ío,
iiietln.i, de -•iSIHI 0. . . 1Ç50Ú

ScrlllKO < de liuri.ii lia, de
vliirot poro inji-fi.-òes
iirethriiOK, Inleiilliiocif u
oiitroH fins. du ifHOU n. . 89000

Colloreii 1-ii'iti'leiii para
erconvos, con Iro con-
yiiInòcs facllila o deu-
Ik-Aii nos creonea». do
r^iiiiii 109000

Tlifiiiionicim ithrn verifi-
uni' o n'i''i" do fobro no
enfermo, do 39500 a. . . 8Ç000

Alndurns, fiozea, nltfo-
does paro eni» li vos ein
coso, do ^:i(iil a. . . . -'•'r-iOO

lliens c lii'ii-lelle de pres-
sàn pnrn nu oceasião de
ornamentar friscr <> uso,
de 19500  39500

Míiniadeiiiis eréelie e so-
puto e nlexandra, dc
1Ç500  'Js'.'iOO

Chnpclos e liictis para gar-
riifits c mainadcfro!*,
ile 8800 11  9800

Thei'iiionicti'0 pnrn parede,
de a|000  89000

AlniofadOü pnrn doentes
(assentos dc borracha) ;',:broncos o vermelhas,
de 129000 22Í000

liscovas pnrn dentes, de
19000  2i00n

Escovou pura unhas, de |
sõllO 11  Ç700

Pentes para cuspa o ollsor,
de 9800  2Í500

Seringas poro Injcegõos
Iiypoderniicfls, dc 158 .1 359000

Meios elásticas para pcr«nos Inchados o vori/es,
dc 69000 129000

Alndurns elásticas do ai-
godilo para varizes u
pontas inchadas o fir-
inczii das pernas, de
2?500 ;i  69000
Casa Gernldes — Una Buenos

Aires 11. 11H, antigo rua do lios-
píciu 11. 118 — I\io de Janeiro.

* -.*** É
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W%JÍ SOCIEDADE RIO ORANDENSE Dl, SORTEIOSucnua PAnis^çsfi"

Peroliiici Esmalte-p^
indo, que adquire cconserva
a |jellez;i tia pelle, appiovado
pelo Instituto de Bcllc/.a tlcPa-
ris, premiado na Exposiçtto de
Milnno. Prcçò 33>ooo 1'ü' DE
ARROZ PEROLINA, suave
e embellczador. Preço 0000.
Exijam estes preparados, á
venda em todas as pei liimarias
e no dedosilo deste o de outros
preparados, á rua 7 de Setem-
bro 11. 2oy, sobrado.

¦ ^

TUNDAOA EM 10t2

Çnpilal realisado Rs, 3fl0l000$O00
(Aulorlouln o finiecioriBruin luila

o llopiilillj»)

Omifiiiolron: |l\NC0 IMMdMMI.tu 10 |||{ 1'OHTO
AI.KUIIK o IIANUO l'i;i,i)lh.NhK

8odi)i- 1'orlo Alogro
filial 110 Rio ile Janeiro:

KUA O A QL/rAM).\, 107, v andar
Julu'JH5OX1 » Menioliihtle 10(000—-DutavAo A-) moioi— Crupu lu.uijü pro.mhiii-i.i-, —Sorteios oiemou' SOO cndorooliii,

I pii-iiiiu rtn lt« 5-0il'«$0'iA
I » u ,.,. 81OOHSOOO
I • • ,, l,0<KI$iK)0
» » 1 > B0OS0OO..., 8:Ü(Ki$0i!0

1.1 1 t » 300ÍU00..V. 3;timiS(MH)
1K') » ? p Pi-ViO.... 18i0íX-ÍQ(W

onirtslnuiilo cm Mutal:
t premh de II  ?fii0nos00,1
I » in  li» 00 $uoo
1 » »  to.u:-u$ uo

Rtln icrifl •:• ;i niellio» a nmlt viiiiUjnsR nxhlonlo, pois «iim ItUSflTURiMfiiliAl.Ml.NlH, nccrai-Mí dn Hit.Nini.M.AD t)i; 10 '\,„ liocòrridoi ,*i om>tos, a- eiilrodns «les pnwunilíUu oiu soitciiilos, liu iiccôrdo eom o n-eo-loinerilo, I.' FACULTADO AOS l-RESTAMISTAH coiiloniplndos eu proiíiuailn IU. to feoo o tofi-h.v i!<i!lo' itii-i-tiiriii, tcriiimiaiiilo ciilietmito nuserie COMO 81 NaO IIOUVKS.SBM SIDO SOUIKADOS,
IVcmlo* jí luiliioilos. 1.400 cudenicloi nu vãlur do H1. 7oi;Soo$oqq,Todos os proimus sío pogua iiitogioloiento o dlãtriliulilns desdo já,inosiiiti eiimiilo iníonipicla asorio, da accunlo com o nosso UKUULA.MUNT0e CARTA8 1'ATUNTIiS.

PEÇAM PROSPKCTOS
RUA DA QUITANDA, 107 -- 1 "andar

Ki'' i»r: jani-ik-o
si ACEN IT.S — Accollnin-sc, dcido ipio npicsciiloin boas referencias o fiança

E1 preciso dominar a multidão

elegância força
o exito!

Caíé Santa Rita

Paina de seda 
Dita de ílexa  1$000
Bazar Herminios

Praça da Bandeira
Teleph. 2.184 Villa

9 tal ISH
usando o sospensorio Elcelrico-Mn
goolico dn Dr. Wilson, ema inf.ii-
livcl e absolutamente cerla tios OH-
CaOS enfraquecidos poi- mnn muni-
iliiilo desregrada ou umn "i-iliice
[ircinalura.

DEPOSITÁRIOS
ME RI NO & G.

RUA DO OUVIDOR. I03—Rio
Rcmottcin-so catálogos deslo

apparelho. Rcprescntanto em S5o
Paulo:

RUA I5 DE NOVEMBUO n. 7

.PARA A
fisooia Morma^ Sollegios Mllllar © Pedro U

Jlun 1). Pedro, 113 {Sobrado ) CASCADIRA

Director: Dr. A. Cesario Alvim. secretario: Prof. M. Duarte
Moreira Júnior. Professores: Dr. Silva Gomes, Ondido Jucá,'\ristides Drunimond de Lemos, engenheiro João Jucá, Othelo
lieis, R. Crey, dd. Sebastiana de Figueiredo, Noemia Eloya de
Siqueira, c Alberto Motta.

As aulas funecionam das 14 ás 18 horas.
Informações pelo tel. 1864, Sul.

wwaiig*ll,^B,llw ^^^^^MmmmmmmmMmuMmtmiiinsax

FARINHA LÁCTEA PARA CREANÇAS-
CONVALESCENTES DEBILITADOS

-AMAS DE LEITE
Ksp^.^-saxJ2l!!ss!í^2^aB5JlHiSIE^aKiI8s^

t^STiTÜTQ P0LYQL0T8C0
IMiio fuiiccioiiniitlo os seguintes cui-soí

deste insliliitoi
Curso Normal
Curso Gymnasial
Curso Annexo
Curso Primário
Curso Commercial
Curso de Tachygraphia
Curso de Línguas
Curso de Violino
('urso de Piano
Curso de Daçtylographia
Curso de Prendas femini-

nas.
0 corpo tlocenle é escolhido a capricho

o merece absoluta conflnii(a,
A disciplina ilo esUibclecimooto ú ir-

roprclionsivel.
No gênero é o único estabelecimento

do Ciipital
AVENIDA IliO BRANCO, 108 e 108

CHAPÉOS
Últimos modelos em seda,

velludo,tafetá, a iu$, i5j*>, 20$ é
25$0.00. Tingem-se, reformam-
se palhas, pluhiási aigrèttes.
Mme. Fios, rua da Carioca, to.

Acceitam-se ahuniias para
chapéos.

O MELHOR DO I5KASII»
Encontca-se em Ioda a paríc
li' esto i|uc loilo o inundo toma tiL-pois

ilns rcleitjücs ilo cerimonias
Turraçòcs cspecioos paia butcrjuíns de

primeira ordeai
Rua Acre 31 — Tclepliono Norte 1.40-1
Mal. Floriano 22- Tclepliono Norte 1.218

Plantas
Começando ogdro a mollior época para

a planiiii.üü de pomares, ninguoin iluve
comprar arvores fnitifcras sem primeirosaber Os preços o as condiçõos ue venda
de AufiUilo Fonseca, á ruo Mariz e liar-
ro> ílWI; pesam catálogos gntlis.

DORDENT cuia
re-

peiitinamcnte dor de dentes.
Vende-se em lodosas pharma-
cias ; não 6 veneno c não quei-
ma a boca.

Preço 1-S000
Caixa do Correio 1.907

Hhhabm S vidros

KÜ Ernesio Soi.m[ : :,:; ;j ErnesiTsouái
mmMEímucmjE
plí^^S Rouquidão, Astlima,
^^plfâ Tuberculoso pulmonar.

mÈÊÈi GRANDE TÔNICO
aura o appcilte e iiruüuz a

GRANADO * C. 1» de Mai-co, t«

Leitura Portugueza
Aprendo-se a ler em !!0 lições (ile meia

liora) pela arte maravilho-a do grando
poeta lyrico João dc Deus. Vontade o me-
nioria, o todos aprendem 0111 30 lições,
homens, senhoras,e creanças.Kxplicudorcs*
Santos Braga e Violela Braga.—S. .losé 5'2.

11 1 I III
íjarantida peio governo do

nstado

!!¦¦¦ Bf I
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COFRES
Novos e usados, naeionaes

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

De todos os estylos, a dinheiro
e a prestações; sem

fiador
NA

Renascença
Rua Seíe de Setembro 209

DINHEIRO
Eniprcsla-se sobro joias, roupas, fa-
zcodas, metaes «tudo quo represen-

to valor

Rua Lyíz de Camões n.. 60
T£LEPJlÕ\e^L97a NORTE —-

uiherlo das 7 horas dn
manhã ns 7 da noite)

J. LIBERAL &C
BIIHimUMa Wl I ll l II mwwm-rfq

Compnase
quahpiei- quantidado do joias velhascom ou sem pedras, de qualquer valor ocautelas do dJIonle dc Soccorro»; paga-sebem, na rua Gonçalves Dias n. .'17.

Joalheria Valentim
Telephone 091 Central

MARCA
^

REGISTRADA

GARAGE AVEMIDA
Reputada a 1- (festa capital

Autos de luxo para casamentos o passeios
= escriptorio: =

Av. Rio Branco, 161-Tel. '174 central
CARAGE E OFFICINAS:

Rua Relação, 16 c 18-Tcl. 2464 central
RIO DE JANEIRO

fflsssassr^ssssssÊi^sEssaoB
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Cura radical das moléstias das se-
H nlioras: supprcssõos, flores bran-
5 cas, lieinorrhagias, regras doloro-
^ sas ou csciissas, accidentes do

cdiule critica

Rocommondiido por suminidndes
médicas brasileiras e ostrangeiras.

b A' venda nas pi-itieipaes pharma-
[ü cias e drogarias
BBBHBffiEBBEBS^MEgSBgggBJ

Pintura de cabellos
MMB. OLIVEIRA tinge cabellos par-ticularnieule, só a senhoras, -:uin llenné.

Actualniente garante a maior perfeiçãono sou trabulho. Duração: piatro mezes.
Completamente iiioffcnsivo. Preparados
recebidos du Europa pelos últimos va-
pores.

Avenida Gomes Freire u. 108, sobrado.
Telephone n. 5.800—Central

EM EXPOSIÇÃO
NA

113.

S.José/ ZS.José
£2 wBÊBB

novos modelos cm
dormitórios

e s;ilas de jantar
a prestações

tír

J0&JÊS W^fo&\ myiUim
\^\ «\ f / ira \ 22, Uruguayana'22

'S.Ü' \. jÉ imf Ê í |i l filtre Sete de .Setembro o

li 1! tt.siw
ü I\\ 1 Ifê Ternos p°r

m 11 I ij;1) medida

fflffl i •
1\ '«AfeM i^v cheviots.

nnl ^Jffite^^BlMWôJS!^* diagonaese
r*3 m w™w^Mfoswh!i>7/iwVki>™Jl<wíwSk^r^L
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Á FIDALGA
Rcslaurant, onde se reúnem as melho-

res famílias. Rigorosa escolha feito dia-
riam.cnle, eni carnes, caças e legumes.
Vinhos, importação de marcas exclusivas
da casa. Pretos módicos.

RUA S. JOSÉ', 81 -Telep. .1.313 C.

BENZOIN
Paro o emhelleziimento do rosto c jdas mãos; relresca

o pelle irritada pela navalha
Vidro -iSooo. Pelo Correio

õSooo
^Perfumaria Orlando Rangel

msnmamMtxamaasauwmsmaaaassèm

ESTÔMAGO, FÍGADO EINTESTINOS
Digestões difficcis, aziu, gnslritos,enlerites, prisão de ventre, máo bali-

to, tlôr e peso no estômago; vômitos,
clôres de cabeça, curain-so eom o
Elixireupeptieo do prol'. Dr. Ilcnicio
do Abreu. A' venda nas boas pliar-macias e drogarias do Itio e dos Es-
lados. — Deposito — lü, Rua 1" de
Março, 10. — Rio.

tmm^SSBanímtSKSÊEÍMBSSgMjSCi BB—BOMBCBBg aMMOBW

Or. Evcrardo Barbosa
Do Hospital de Misericórdia

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

Antes de fazerdes vossas
compras, visitae o deposito de
A. PINTO & C.

QUITANDA, 72
Telephone 3.096 Central

Vendern-se
joias o preços borolissiinos : no

ruo Gonçalves Dias í)7

Joalheria Valentim
Telcnhonc n. Ü94

(iPtindc deposito e ofílcina de moveis e coí-chvzrid, tapeçaria, Iouças; etr.., dormitórios es-tVÍo allemão, ultima moda, 550:,.000; mais barafo
que qualquer oulna casa; salas de jantar, 580^; ditas tle visita,
estylo de grande eüeito, de 130$ a 180$, (estas mobiüas são
estofadas); capas para mobília, nove peças, 70ÍP000. Peçam cata-
logos para não ficarem illudidos com outras casas- lia rua do
Passeio n. 110—(Largo da Lapa).

RBttãBMSBaX

Chapéos de sol e Ias
10 mais variado sortiinento encontro-
jse na CASA BARROS», praça Tira-
|denlos 11. 0, junto ú Camisarin 1-ro-

grosso.
. N. I!. — N"esla casa cobrera-se
chapéos o fazem-se concertos com
rapidez e perleição.

CAMPESTRE
A'. DOS OURIVES 37

Amanhã ao almoço :
Mocotó á portugueza, tripas

á hespanhola, colossal arroz de
forno.

Ao jantar: Suecesso!..."
Badejo cozido, ovas de tai»

nha. capão á brasileira,
Todos os dias: ostras cruas,

canja e papas, grandes peixadas.
Sardinhas nas brasas.

Provem o vinho Anadia,
branco e tinto.

TELhP. 3.666 NORTE

mÈÈm'"
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CASA STAMP
Grande deposito de todos os

artigos para Basketball,
Volleyball, Footba.l, Lawn- f
Tennis, Ping-Pong, Patina-

ção e banho de mar §
lki:^$wM^A^-!:-:-:-AlM |
MmmrW^i-^r;ÜÊ Especialidades em calçados I
^^^^^W"^4^ finos para ambos os sexos E

e todas as edades, ao rigor
da moda

9, URUGUAYflIMA, Q
o _____ca^iC£ar^i^s3?iyarratcaEapggfcTafi^ a

lotaria Mar e Terra
Ternos sob medida
5o$, 60$ eToSooo,

no rigor da moda
Roupas feitas para
homens e meninos

1111 Fim m

^¦Ujai
(ll>

Por i$8oo

Sexta-icira, 26 do corrente
f \ iT\ f\.

Por 48oo

Bilhetes á venda em todas as
casas Iotcricas.

"10 de pewsres
Em 23 de Maio dc i9i6

Henrv & Armando suecessores
CMSfl FUNÜP.DA EM 186745 - M Luiz He Camões 47

Fazem leilão dos penhores
vcqcidos e avisam aos Srs. mu-
tuarios que podem reformar ou
resgatar as suas cautelas até á
véspera do leilão.

DELICIOSA BEBIDA

'.*"-'-'£/"
„:*«°CV

Espumante, refrigeranía, gem
Clcool

^3gg?^g?^^ggg^^^g^gg*gg™gg™^^"I

PÃLÃCE THEATRE
ULTIMA REPRESENTAÇÃO da opc-9 reta cm Ires actos

Nolavel creação ila artista PAL-
MYHA BASTOS

AMANHÃ— Hcappai-if-ão tia dislin-
I cia actriz CREMILDA IVOl.lVlílltA.

Quarta-feira—Uí-eila ilo maestro Luiz
Pilguciras.

Sexta-feira—Recita ile liomenageiii
á illustro artista PALMVIlA BASTOS.

Bilhete!) á vtünla no i Ju:'iial ,iu
Brasil u atò ás 5 ila taitle.

THEATRO RECREIO
Empresa JOSÉ' LOUREIRO

Coiii-tanliiii RUAS,(lo lheairà Apollo, dc
Lisboa

HOJE :HOJE
A's 7 3|t c 9 3|l

ite do applaudido
brasileiro

OS GERALDOS
Ultima noito do applaudido dou lusc-

brasileiro

Xumeros dc grande suecesso — Dcfíniti-
vãmente ultimas reprcscntaçücs dá

liimosa revista portugueza

De Capote e Lenço
Amanhã—Primeiras representações tí»

grandiosa peça de grande ;i[.j-:ir;ii-*

â âfUIü lliiâ
Grande e «ensaciousi ¦ ¦ ••• luvuí-t

THEATRO APOLLO

sa de Lgüa
BraSE3JE3E?2.-arZB!»"

Empresa JOSÉ' LOUREIRO
Grande companhia ile ópera lyrica ita-

liana ROTOLt & B1LL0R0

A's 8 3|-l da noito—Grando o sensaeio-
nal especlaeulo

Primeira rcpresontação da opera em
um prólogo e cinco actos, do A. IIOITO

PHE
Distribuição—Primeira parto: Mophis-toplieles, C. Melocchi; Fausto, Del-Ry;

Margarida, M. Baldini; Marilia, A. Fra-liclli ; Wagner, 12. Orlanili,
Segunda parle: Mcpliistopholes, C.Melocchi; Fausto, Del-tty; Helena, M.Baldini; Panlalis, A. Fralielti; Norcò. E.Oilaiidi.
Dansa grega, Cireue corelidi. « Mise-en-scéne ,) da época.
Preços populares. Camarotes de t»,30$;

ditos de •>. 15$; cadeiras dc I" e varan-
ila-J, 0$; cadeiras de i". .ij; galerias
numeradas, 2$ ; geraes, l$S0O.

MEU BOI
MORRELJ

THEATRO S. JOSÉ
Empreza PASCIIOAL SEGRETC

—22 dc maio-
Exhibição do empolgante film do

grande suecesso em 12'actos, com 3.000
metros

THE/tritO REPUBLICA

RaflUSÍ 1*1 II iillili
Primoroso e sensacional trabalho da

grando rabrica E. MARTINEZ Y GUN-
t:HES, dc Buenos Aires, original de lluni-
berto Cairo.

Horário das exhibições:
A'noito—Tres sessões: ásO, áa 8 e

ás 10 horas.
Preços das localidades:
Camarotes, S$; poltionas, l$000:go-rnes, $500.

Somente por POUOOS dias I Qutnla-rcira - « Matiuco k

Emproia JOSÉ' LOUREIRO

Grando companhia eqüestre, gyiiinaslica,
acrobaticii) cômica e niimira rio Ame-
rican-Circus. Direcção V QUEIROLO

Í-IOJT3 HO ja
Segunda-feira — A's 8 3|-l

PROGRAMMA MARAVILHOSO
CHARLES AND TAN-Arlo, graça, co-

micos, originoos excêntricos.
TRIPLIÇE JOCKEY pelos i.máos Ca-

nales. Artistas sem rival no seu gênero.
IRMÃOS OLYMPIA—Nos seus arrisca-

(lissimos o difílcois trabalhos.
(I grando acontecimento da ònoca — A

MONA GEISIIA. Ver o crer!... Uma
maravilliiil. . Constontos applausos.

FHIÍRBS TEREZA, acrolnitas de salSo.
Miss o.w, nolavOl trapezisla. Con-

liiiilii do clowns e lonys.
LEOKS — Aprasontados pelo capilho

Fti/.INA.
Preços do costume Bilhetes no a Jor-

nal do Brasil a alé ás 5 horas da tarde.


