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O \GORDAR DA CIDADE BOLETIM DA GUERRA

DE MADRUGAI TODA A POLICIA Os tezes reconquistaram o lorte fe
DORME TAMBÉM
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aciâos da vidaOs iniciados na vida e os v j
Quando a cidade dorme c as ruas, por de

serias <|iiu ficam, mais largas se tornam o
mais longe vão, e mais intensa parece a lu/.
«pie os focos dlffundein, é que ella é dada
o um colloqulo intimo.

Pomos esta madrugada surprchender a
"nrbs" no seu leito iminenso. A' cabeceira, a
cordilheira erguida, c aos pés, o mar necom*

•as, cm diversos ruas
l.elllC.

s, quando os cafés o"1* st'

de Copadas Laranjel
caba na e dn

A's 5 hora
do, parávamos ile
Mesquita, esquina ua
apilos, repetidos, appareccu prc
uucturiio n. 1.

Poucos momentos depois passávamos <ie-
fronte no quartel regional <h> Andarahy, que
estava Immerso na mais profunda- quleluue.
Nem mesmo o policial de scnllnclla no
portão estava no seu posto.

Durante toda a ronda que o reportagem (ia
A NOITE fez esta madrugada não ioi vista

briu-
novo na rua liarão de

do Pereira Nunes. Aoi
to » guarda-

Doiiim

uma so patrulha de lana.

ruas já estavam

dos cafés
Io labntar.

mar-

l'm dos encontros d,i madrugada',
zinho c outros

tnodado, emquanlo por sobre cila o eco pro-
fundo, 

"de 
onde como desciam a jorros as

fslrcllas da estrada de S. Thiago.

Dentro de um auto, embuçados c silencio-
Mi-, vendo passar a casaria muda, sentindo
no rosto a aragem fria das madrugadas de
maio, iamos altenlos, olbos perserntadores, a
ver onde era encontrada a horas taes a
guarda da população adormecida. IS para que
não houvesse só como prova de sua aulhen-
ticidatle, caso a encontrássemos, a descri peão
do seu trajar e das armas epie empunhasse,
mi acção cio soecorro, tínhamos eonmosco ü
João, o .lono pbotographo, une, como bem
poucos, não dormira.

\s<:;o, não só tivemos a impressão do
snmnn profundo dn cíílade, das '2 As 4, c, de-
pois, o seu acordar, lento, das 1 ãs Ô, como
ipicm se cs>pi'eguiçn, até que, de um salte,
ãáe dn cama.

A madrugada ia alta.
varridas.

De longo cm longe vultos surgiam, ora
destacando-se no luzldlo lençol do asphnlto,
ora confundindo-se, pelos passeios com os
oitis frondosos.

Pelas bandeiras das taherr.r.s
vinham ler cá fora os rumores
Élestoas de luz, coando-se pelas grades,
cavam as calcadas. De quando em quando um
vebiculo desusava, nas suas duas grandes ro-
das, puxadas por um homem leve c presto, a
semelhança de aranhas.

Eram leiteiros c padeiros.
As chaminés começavam a íumegar fumos

tênues.
A cidade acordava. .
A cada volta que de rua o movimento

mais se accciituava. .
Já não eram só os homens, os que vmii.im

rcencelar a luta pela vida, iram tombem os
novos iniciados, os pequenos operários. Em

pouco a lula estaria plenamente estabelecida
e ellCS lá estariam nas fabricas.

Era preciso estar á hora regimental, quan-
do a machina apitasse. E ele um lado para ou-
tro, clles passavam céleres, galgando o cnno
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Detendamo-nos contra o contagio da leprai
¦ ¦—¦¦¦ !¦¦¦¦ II. ¦¦'

Siilisidloa preciosos para uma lei
do (Congresso

ALGUMAS CONCLUSÕES DOS TRABALHOS DA
COMMISSÃO DE PROPHYLAXIÀ

A rerjiiio da batalha de Vcrdun na margem direita dó Mosa, vendo-se o forte
de Douaumont, cujas rui nas os / rancey.es acabam de reconquistar.

£ CO '

EM TOKNO DE VERDUN

Os trmicczcs reconquistavam o
fóvto do DminümonlQ as trlnchci-
vas ü;t encosta do MovL-Uommc—
Outro saccosso dos francezes nos

llauts-tlc-Meuse

no-
do

flor,
diga-

dorme
devia

Das 2 ás •!, não no centro, onde os
rlivagos ficam, como moscas no redor
assiu-arciro, onde os autos passam c vo
iam. como bezouros em torno de uma
onde lia sempre esquinas de espera,
uios, mas pelos arrabaldes .1 cidade
de fado e com ella a guarda que
velar.

Dorme a cidade e só então quem, como nos
esta madrugada, passa em revista as ruas,
na persuasão de encontrar u.n ou outro po-
íieial que fosse, embora dormindo, para po-
iler aeordal-o e dizer-lhe que, ainda assim,
i|uem sabia lá si o reflexo das luzes, bri-
Ibando nus seus botões dourados, não teria
talvez afugentado um malfeitor qualquer,
iulganilo-o acocorado, á espreita, só então
percebe o seu abandono, mas o abandono
rompido, porque só se encontram alguns guar-
das noclurnos, gente boa, é verdade, mas em
tão pequeno numero, tão carregada de encar-
gos em tão extensas zonas, que mal podem
percorrel-as, coitados, duas ou tres vezes du-
lanle Ioda unia noite. Ainda assim, a guar-
da nocturna é acUialmcnte a única guarda
que ha pela cidade.

Companheiros dos guardas, só os cães.
Esses sim. fazem com clles a ronda e ser-
vem para dar alarma, ajudando-os, ás vezes,
ale 110 prender 11111 ladrão de gallinhas.
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PAUIS, 2:1 (A NOITE) — Hontem, durante a
iarde, as tropas franeczas apoderaram-se si-
multaneamente das trincheiras allcmãs nu en-
cosia de Mort-Hommo e, na outra margem do
Mosa, de Importantes pontos de apoio dos ai-
iemães na região de Douaumont, alcançando
lambem as ruiiias desse forte.

Nos Hauts-de-Meuse, os francezes alcançaram
oulro grande suecesso, expulsando os allcmftes
do mais de 300 metros de trincheiras de primei-
ra linha.

Todos os ataques dos allemãcs na região de
Vcrdun assim como em outros pontos da linha
franceva fracassaram completamente.

PARIS, 23 (Officiai) (llavas) •— Na Argonno
bombardeámos energicamente Mantillois, .Mont-
faucon c o bosque de Cheppy.

Na margem esquerda do Mosa, continuámos 11
progredir. Forçámos o inimigo a evacuar ao
sul dtt coluna 287 um pequeno posto q'ie tinha
tomado no dia 18. e fizemos vários contra-ata-
ques a oeste de Mort-Hommc, conseguindo ex-
pulsar os állemães de lentos os elementos de
trincheiras que ahi ncciipávam.

Na margem direita do mesmo rio, depois de
uma poderosa preparação de artilharia, ataca-
mos as posições allcmãs numa extensão de dous
kilometros, entre a herdade (le Thiaumont e a
zona léste de Douaumoilt, o que nos permittiu
arrancar ao inimigo toda aquella linha de trin-

cheiras . penetrar 110 forle de Douaumont, cuja
parte norte está ainda em seu poder. Fizemos
ali!-"iiumerosos prisioneiros.

Em ííauls-dc-Meuse, limpámos ele allemãcs :tn0
metros do trincheiras, «raças a um ataque ele
surpresa que effcctllámos com pleno suecessu.
Também fizemos ahi muitos prisioneiros.

Um aeroplano francez perseguiu o abateu um
avião inimigo que vinha de bombardear Dun-
kétque,

Na Alsacia, os nossos aviadores abateram
dous apparelhos inimigos durante um comba-
te aéreo sobre Wizzcle. L'm desses aeroplanos
caiu ao buI de Tliann, o Segundo na região de
Bonsommo,

lia dias noticiámos que a conuulssão de
prophylaxia da lepra havia se reunido para
tratar elo relatório geral a ser enviado ao
Congresso para estudo do uni projeclo 11 re-
spelto, Uni assim opporlunlssliuo ouvir o bo-
crelaiio geral dn conunUsâo, o Dr. Silva
Araujo, sobre as conclusões quo já haviam si-
do votadas pela mesma commissão.

— Antes de por em loco a suminiila do
idéas aventadas 110 seio ela comillissão ele pro-
phyluxlll ela lepra, ele epie faço parlo — dis-
se-nos a Dr. Silva Araujo — devo siunili-
car a A N01TU quanto mo é agradável a pre-
sente entrevista. L3 duplamente me salislaz
essa opportunldndc, já
por poder, na epialiela-
ele de secretario geral
da coinmissão, de-
ministrar que 110 seu
Seio IlitO SC lelll dos-
curado dos trabalhos
epie lhe cabem, epier
pelo importante auxi-
lio de que é capaz a
imprensa, como ilivul-
gaelora do idéas ale-
vantadas, cuja uxe-
cução tão urgcnlemen-
te se impõe. Si todas
as conferências e es-
tuclos médicos, visan-
do pontos ele propby-
laxia OU de llierapcu-
lica dessa ou daquella
moléstia merecem di-
vulgação popular, com
mais razão esta se
impõe em se tratando,
com excepção de <|iiem
lhe fala, cie tão nota-
vol commissão, para
tão relevante questão
social agora reunida. Acccdo, po
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Dr, Silva Araujo

NAS FRENTES RUSSAS

O communlcaclo tio ISstaüo-Malov
— O avanço sobre ;i /is/« Menor

LDND11ES, 2:1 (A NOITE) — Comnuinicado
russo:

."Iiepellimos todos os ataques do inimigo em
Ostfow, e no norte do Ingo Narocz, cm Kos-
liiiiiocha e ao norte de Czartorislt. I'or toda a
parte infligimos grandes perdas aos nustro-
' 

I.ONDHKS, 2li (A. A.) — Os russos, tendo
iljU&ftido os últimos recluclos elos turcos, ao
•jffiBBpto de Diarbekir, avançam victorio«os
sKnGrc ita' eidack-, um elos pontos da linha de
clefe-a dn Ásia Menor.

AMSTEHDAM; 23 (A. A.) — Noticias de Pc-
trogeodo aiinunciam epie a sudeste de KolUi
os moscovitas rcpelliram vários ataques epie
os allemãcs dirigiram contra os seus entrinebei-
rameulós, obrigaiido-os ainda a recuar cm Po-
tczaieff.

havemos de

Vamos tirar

rana-

o re-

ficaram ali mesmo
onde iam fazer a

Va primeira hora encontrámos nm solda-
do de policia para Ires guardas noclurnos.
Na segunda hora encontrámos um soldado de
policia pura cinco guardas. Da terceira para
n quarta hora não encontrámos mais, em
todo 11 percurso de uma vasta zona, como
S. Christovão, Villa Isabel, Andarahy, Tiju-
ra, Engenho Velho e Rio Comprido, mais do
que. um policial.

Quer isso dizer cpic. As 4 horas, cm diver-
sos bairros da cidade, só havia um soldado
de policia no seu poslo. Esse. estava na es-
quina da rua liarão ele Bom Itetiro, cm fren-
1c ao Jardim Zoológico.

A essa hora começaram também a desaip-
parecer os guardas noclurnos.

Fizemos trillar apilos, chamando soecov-
ro. em diversos pontos, sem epie apparccesso
nem uma praça de policia,_ nem um guarda
nocturno, nem um guarda-oivil,

Isso foi repelido na rua Lins de Vascon-
cellos. esquina de Bom Retiro; na rua Vis-
conde de Santa Isabel, na rua Derby-Clnb, na
rua barão de Pelropolis, na rua José Eu-
renio, na rua Navarro, na praça Affonso
Penna, na praça Barão de Drumond, na rua

Outro gracioso encontro desla madrugada

frio c duro, com os pés descalços levando ás
costas o saquinho do farnel.

Chamámos um :
Onde v.ics, assim tão contente 1
Trabalhar.

,lá ! De onde vens ?
Venho do Hio Comprido e vou para o

Andarahy.
Pára um instante. Vamos ttrar o re-

trato, queres .
O pequenote ficou muito contente ainda e

esperou.
Dous outros, menores ainda, approxima-

rnm-se, muito juntos, para se ampararem do
frio.

Onde vão 7
A' entrega do leilé,

¦— ,lá trabalham, enlão
Ora essa, pois não

Ibar ?
—, Esperem um pouco.

trato.
Os dous companheiros

junto ao portão ela casa
entrega do leite.

Tirámos o grupo. Os tres sorriam, muito
satisfeitos, sem pose, despreoecupados.

Deram-nos os seus nomes. Luiz Pinto de
Souza, o primeiro, João Machado c Alfredo
Sozinho, os dons outros.

Sozinho ? Pois se somos ja t.es, disse
o primeiro. E lá se foram.

Eram os iniciados na vida...
Meia hora depois, no Mercado Novo, outro

exemplo da luta pela vido. Duas irmãsinhas,
filhas do quilaiideiro Roque, muito unidas,
aqueeinm-se mutuamente, sentadas solire um
jaca; faziam guarda a um samburá de ba-
nanas, emquanlo o pae andava ás compras.

O sol ainda andava lá por trás da serra c
os eéos, as águas e as terras tomavam suas
cores. Amanhecia.

Fomos dar ainda algumas voltas. Daqui,
dali, dos escombros da cidade antiga, dos
monturos surgiam figuras andrajosas e es-
queleticas,

Iam para as praias, arrancar das embarca-
ções do lixo os restos das frutas e dos pei-
xes podres, que deviam seguir para a Sa-
pucaja.

Miseráveis.
Eram os vencidos da vida...
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perfeitamente justifica-
:sde que um elclles seja

a le-

Os econfedmenfos da noite de hontem
j^ 

"»--- v''"'".'"¦ yy..,, -Yy t.-. 
¦yy.y. 

,.y ¦. v""^v
f., yyyyyyyy:y: yy-yyyyyy^yyyy ¦yyyyyyyêYyyyy-yyyyy- ¦ : ::^W

fy 
'' 

y ¦ •:: y yyyyyyyyy^yyM ^^yy yyy yy ¦ ¦,„.;, ^

Uma vista parda' de Victoria

presidente da Republica recebeu esta
os seguintes telegrammas de Vi-

ÍS vaga do Sr. Souza
Os elementos situacionistas da Bahiii, so-

gtindo boje. ouvimos na Camara dos Depu-
lados, vão apresentar a candidatura do Sr.
Haul Alves á vaga elo Sr. Souza Britto.

A opposiçno babiana, hoje extraordinária-
mente fortalecida pela luta travada em torno
(Io Sr, Octavio Maugabeira cm sua recente e
victoriosa entrada na commissão de finanças,
apresentará a candidatura do Sr. Severino

' Vieira para a mesma vaga.
A vaga do Sr. Antônio Moniz continua a

ser reservada ao Sr. J. J. Seabra, cx-gover-
nador, e provavelmente só será preenchida
quando S. Ex. estiver desincompalibilisado,
lalqnalmentc o Sr. Ilaul Alves, aclual secre-
lario do Interior, no Estado da Bahia.

-»_.„

O líOie
(ti fora de

H

iíc*

ii antiga, "morro por tu c/c'', es-
luhju. As meninas querem saber, è

de maridos que vivam por cilas —
yueni os contas da modista.

O
Ha indivíduos, pensadores tão profundou

'pia os seus pensamentos não conseguem mm-
'•a subir ci/é á boca.

C
lima ancedola ouvida com frieza è um de'

sastre. O qual nunca me aconteceu. Conti
anec.dolas miiilo raras vc;es e só a moços
(A- bellos dentes.

Processo aniiullado por
.iiia de curador

Dr.
I da

Octavio Martins, juiz substituto
secção do Estado do Rio, pr-

hoje publicada em
o ponto cm eleanle

¦outra Felippe
:uí. acto curado.1

fc-
íll-

cartório, aimulloil
o processo iustau-

a mer,
para i

por não
i réo <icic

haver
é me-

ido íYi oreso por c imt de nictdft

.Vc.s/c inundo se encontrem pessoas
excêntricas. lia Ioda sorte de
lia ale. gente (pie .traia só de
e não cuida da vida alheia.

üngularidadei
seus negociei

O
Um cslrabismo ligeiro ê

ralmcnle um defeito gentil, que dá
ça á pessoa. Toda gente apreci"
cslrabismo { outros]

O
"O amor >' o vinho da vida",

poda. 
'E 6 casamento a resaca",

terão cs. il-yti casados.

considerado gz-
uma gra-':i ligeiro

oisse nm
acereseen-

O Sr.
manhã
cloria:

"VICTORIA, 22 (ás 22.36) — Esta capi-
tal acaba de ser reduzida a completa escurl-
dão pelos opposicionistas ao meu governo,
<iue interceptaram a illuminação electrica
para consuininarem o selvagem atacjue ao
palácio do governo, quartel de policia n ao
edificio do Congresso, contra os quaes furam
dirigidas cerradas cargas de fuzilaria. A for-
ça policial conservou-se dentro elo quartel,
donde repelliu os assaltantes, o mesmo acon-
tecendo com as guardas do palácio e cio Con-
grosso. Assim, vi ns amigos de V. Ex. neste
Estacio, espalhando o terror, derramando san-
gue e praticando o morticínio. Debalcle lenho
solicitado a intervenção pessoal de V._ Ex.
para que, com o prestigio de epie gosa junto
aos mesmos, que apregoam ostensivamente o
apoio moral garantido por V. Ex., cessem
de vez taes attentados aos poderes constitui-
dos deste Eslado. Foram testemunhas dos
actos de selvageria, além de muitos amigos,
epie se acham neste momento reunidos neste pa-
lacio vários jornalistas do Rio e diversos aca-
demicos boje chegados dessa capital. _Achaii-
do-se as ruas cm completa escuridão, nao
conheço ainda pormenores elo lamentável e
hediondo fácto; todos os factos que venho
denunciando a V. Ex. ha muito tem sido
levados a effeito. ,

Perante, a nação nao posso deixar do pro-
testar contra o attentado ele que esto Es-
tado está sendo victima por parte de aven-
lurciros políticos, que desejam tomar de as-
salto a posição política, dizendo-se prestigia-
dos por V. Ex., aluando, para conseguir seus
intuitos, hordas de sicarios. Saudações. —
Marcondes de Souza, presidente do Estado.

"VICTORIA, 22 (ás 22.35) — Communico
a V. Ex. epie ás 20 horas estávamos no salão
do hotel Internacional, em companhia do Dr.
Pinheiro Júnior e outros, de volta de uma
visita, quando fomos surprohcndidos pela
cessação de toda a luz electrica da cidade,
seguindo-se cerrado tiroteio, sendo que ai-
guns disparos foram feitos nas visinhanças
do botei. Neste hotel estamos ele portas fe-
chadas sem noticia do epie se passa na ci^
dade, que continua cm trevas, tendo sido in-
terrompida a communicação íclcphonica com

i o hotel, onde tiimbcm reside e se acha o in-

spector da Alfândega. Estamos sem a mini-
ma garantia. Todos os hospedes do hotel,
enlre os quaes alguns estrangeiros, por meu
intermédio, pedem garantias a V. Ex. Cor-
cliaes saudações. —¦ Deputado Paulo de
Mello."

VICTORIA, 23 (Particular) — Hontem, ás
20 noras, foi cortada a luz electrica da ci
dade.

Foram atacados o palácio do governo,
quartel de policia, Congresso Estadual e a
redacção do jornal "Diário da Manhã".

A força policial repelliu o ataque, tendo fi-
cado feridas algumas praças.

A policia prendeu Manoel Francisco Maciel,
que se diz cx-empregado, ela Cervejaria Han-
sealicv, lendo aqui desembarcado do vapor
"Maranhão".

Esse indivíduo fez graves revelações, de-
clamado ler vindo commissionado por alto
poli tion representante elo Eslado para chefiar
o movimento de ataque e alliciar praças po-
liciacs e do Exercito, para o que foram postas
á sua disposição trinta contos de réis. Con-
fossou epie estavam aqui disfarçados outros
indivíduos incumbidos de assassinarem offi-
ciaes ele policia. Disso mais que o Sr. Pi-
nheiro Junioh havia se manifestado contra lo-
das as violências e informou que os boletins
sediciosos haviam sido distribuídos por Dor-
inuns, correspondente de alguns jornaes
cariocas. Procurei o commandante do 58° ba-
lalhãò elo Exercito aqui destacado que infor-
mon ter mandado a força do Exercito coiiclu-
zir para as suas residências diversas pessoas
receiosas de desacatos. Constatou não haver
feridos.

A policia diz ler a aggressão partido da re*
d.fcção do jornal "A Tarde", onde estão oc-
cultos muitos capangas e munições, tendo
mandado uma força guardar a redacção de_s-
se jornal com ordens terininantes ek não
crear embaraços ao pessoal Ja typographia.

A policia communicou ao capitão do porto
que retirará a força logo epie for entregue ao
mesmo capitão toela a munição quo existe na
redacção dãquelle jornal. Houve ordem para
que ficasse impedida a força policial, afim

' de evitar-se qualquer provocação. A cidade
está calma, sendo de esperar que a posse do
presidente, eleito e reconhecido se ralise sem
incidente algum.

A' hora cm que telegrapho O Dr. chefe de ,
policia interroga Maciel."

em minis-
írar-íhc"um resumo do epie se tem feito, sob
n responsabilidade dos profisslonacs que a
compõem.

Não citarei neste momento as tentativas
anteriores á commissão aclual, amparadas
pelos nomes illuslres de eméritos profissio-
unes brasileiros, uma vez que no momento
presente a commissão synthelisa e condensa
os esforços de todos clles.

Itecapitularei em ordem tudo o <|iie se tem
feito. Antes de mais e apenas iniciada a sua
tarefa, tratou a commissão ele dividir-se, dis-
tribuindo a matéria em diversos relatórios
parciaes pelos seus membros dil lerenlcs.
Essa divisão do trabalho foi feita sob a dirc-
cção dos professores Fernando Terra e .lulia-
no Moreira, eleitos os relatores geraes do
projecto final. O primei-o relatório npresen-
lado foi O referente á "Lepra e casamento ,
elaborado por mim e pelo meu illuslrc col-
lega Or. Bclmiro Valverde. As suas conclu-
scíes são as seguintes;,

— Não é admissível e^ casamenti. entre
um leproso e uma pessoa sã.

II — Deve ser evitado o casamento enlre
leprosos. .

III — Xão se pócle estatuir ein lei essa
prnhibição. ,

IV — O casamento entre clles so o tolera-
vcl nas lepro ..rias, sob vigilância medica.

— O divorcio é
do entre cônjuges, d
leproso.

Vi — Quando declarada tnrdiamçnt
pra em um casal, é cabível o divorcio.

Vil — Essas duas cleterminntivas devem
ser estatuídas em lei, embora não seja accei-
lavei a obrigatoriedade do divorcio.

VIU — Os filhos dos leprosos devem ser
separados, desde que nasçam, elos seus pro-
genitores. ..

IX —¦ Devem ser tomadas rigorosas medi-
das ele prophylaxia para a descendência dos
leprosos. , ,.

Seguiu-se o relatório dos Drs.WernecK Ma-
chado e Emilio Comes, sobre "Lepra e pro-
fissões", e assigmulo pelo segundo apenas
quanto ás conclusões, que são as seguintes:

— o problema das profissões compatíveis
com os indivíduos atacados de lepra acha-se
intimamente ligado ao da ethiopathogenia
desta doença. . . ,

II — Admittiela, embora, pela maioria dos
que lhe tem dedicado os mais acurados estu-
dos a sua contagiosidade (attribuida ao ba-
cilio descoberto por Hansen c encontrado em
quasi todos os casos), patentea-se ainda com-
pleta ignorância relativamente aos meios
pelos quaes esta se effeclua e epie tanto po-
dem ser directos (individuo liara indivíduo)
como indirecios (picada ele mosquitos c ou-
tros insectos sugadores, ar atmosphenco,
utensílios, artefaclos ele.).

m — Adeptos ela contagiosidade ela lepra
e conhecedores dessa carência de dados.que
a possam explicar, pensamos que, apologistas
que somos do isolamento cm colônias, ale
melhores aequisições naquelle sentido, todas
js profissões c industrias podem ser exerci-
das por leprosos, porém, tão somente para
leprosos.

Foi durante a discussão prolongada desse
relatório, em que tomaram larga parte os Drs.
Fernando Terra, Adolpho Lutz e os relatores,
que O Dr. Lutz estabeleceu que a commissão,
antes de proseguir nos seus trabalhos, deve-
ria abordar a cpieslão primacial da transmjs-
sibilidade da lepra. No decorrer dessa dis-
cassão apresentou o Dr. Emilio Gomes con-
clusões separadas e epie são estas:

— A aposentadoria obrigatória para to-
dos os empregados públicos leprosos.

II — Deslituil-os de todas as funeções com-
merciaes.

misao
de pelo

III — Proliibir quo o leproso exerça quo!*
quer outro funeçáo, que o ponha cm contaclo
com o reslo da couiiiiunbáo.

ÍV —¦ Aproveitar Ioda a sua oclividtlde,
quando possível, para os outros leprosos com
que conviverem ou estiverem cm relação.

E termina textualmente:
"Como adaptamos a opinai) du contagio

iudlrccto, por Intermédio de um Inseclo ala-
do, como 0 llisqillto, deve-se fazer a propby-
laxia cuidadosa nesse sentido, mormente mis
occaslõcs febris, quando a baclllemiii é mais
com muni".

Após essa discussão abriu-se o grande pa-
rcnthcsls da questão dn transntlssibilidade da
lepra, li dias depois, ein sessão soiemne, com
a presença do Sr. ministro da Justiça e vasta-
mente honrada com o eompareeimento de pro-
eminentes vultos dn classe medica carioca, j
lançava o Dr. Adolpho Luiz, lignndo á idéa |
o prestigio Incontestável do seu nome, a lheo-1
ria da transmlsslbllidade exclusiva da lepra •
pelo mosquito. i

A bypothese scieiilifica causou sensação ao
illuslrc auditório, não Innlo pela sua novlda- '
de, pois epie já lora esposada por Arminil, ;
desde 1891, C repelida por outros, enlre nós, j
por exemplo, lembrada pelo Dr. Azevedo Ui-,
beiro, do 1'arii, mas pelo duplo aspecto elo seu ,
cxclusivismo c do renome fulgurnnle tVo sen|
autor. Travou-se então o debate entre os Drs.;
Fernando Terra, Emilio Comes, JulillllO Mo-
reira e lielmiro Vnívcrdç. represenlundo este
no momento 0 conservação elas idéas assenln-
das, que a theoria derrocava. Propuz, enlão,,
e a comillissão neccilou o alvilre, que conti-
nuasse o assumpto em ordem do dia, sem
prejuízo do andamento dos trabalhos, fazen-
do enquadrar no projecto de prophylaxia n|
prolecçáo contra o mosquito, sem esqueci-
mento ou repudio das medidas outras univer-
salmcntc adoptadas e que urgentemente sej
impõem. A líicoriii tem sido largamente ele-
batida pelos Drs. Lutz, lielmiro Valverde,;
Emilio Comes e Henrique Aragão, não se tçn-
do ainda encerrado a discussão, aguardando
a palavra do professor Fernando Terra, (pio
ficou de se manifestar.

Posso lhe assegurar que hò seio dn com-
são exclusivistas da transmissibilida-

"slegomya" e pelo "culex" os Drs.
\. Lutz, A. Aragão e Emilio Gomes, repre-
sentando o Dr. tí. Valverde a corrente oppo::-.
Ia. Acredito, porém, e éessa a minha opinião'
pessoal, que a maioria acceitará a vehicula-j
ção do mal pelo mosquito ,não a dando corno!
exclusiva c aeloplando medidas nesse duplo
fim. . .

O terceiro erlalorio apresentado tpi o elos
Drs. Lutz c Aragão, sobre "Lepra c immigra-
ção". O relatório não firmou conclusões cm
ordem, fazcuclo-as apenas rcsaltar dn exposi-
cão mesma da matéria. Distingue a ílnnil-
gração espontânea da estabelecida e favore-
cida pelo Estado, a terrestre da marítima e
encara analogamente a emigração ele hrasüei-
ros nascidos ou naluralisailos e a saida ele
residentes estrangeiros, fazendo considera-
ções sobre medidas excepcioiiacs ou vexalo-
rias, estabelece! sabiamente os meios, cm ca-
da caso, de providenciar a respeito,

Infelizmente a escassez de espaço não me
permitte resumir quanto ali se explana. Para
a ultimação elos seus trabalhos aguarda ape-
nas a comillissão os relatórios dos ürs.Eduar-
do Rabello e Silva Araujo Filho, sobre a "Le*

pra e domicilio", e dos Drs. Fernando lerri
c Juliann Moreira, sobre "Lepra e isolamcn-
Io". Discutidos esses, estabelecerá certa-
mente as bases do "relatório geral", a cargo
dos Drs. Juliano Moreira c Fernando Terra,
apresentando ao Congresso Nacional o estu-
elo de um projeclo para o fim collimado.

Devo accicscentar, antes de terminar, epie a
commissão de estatística, composta elos Drs.
Sampaio Vianna. Graça Couto, Alfredo Por-
to e Guedes de Mello, já tem adeantados os
seus serviços. Tenho em meu poder innume-
ras respostas dos médicos do paiz ao queslio-
nario epie lhes foi dirigido pelos relatores e
é. digno de menção o acolhimento que leve da
classe a iniciativa, demonstrando nssim como
anceam todos os profissionaes brasileiros,
pela prophylaxia desse mal avassallador.

A nossa agitação repercutiu na Republica
Argentina, oiide aliás já em lüOti sé rcalisara
unia reunião sob a presidência do Dr. Mal-
bran, com a concorrência de delegados de to-
das as províncias e territórios, aprescnlan-
do ao Congresso um projeclo de lei. No seu
numero de 27 ele janeiro do anno corrente
entrevistava "La Prensa" o director do De-
pnrtamenlo Nacional de Hygiene de Buenos
\ircs, Dr 1'cunn, e resumia as suas opiniões

a respeito. Nessa entrevista salientava aquel-
Ia autoridade a urgente necessidade de legis-
lação especial a respeito, regulada pelo Con-
grosso, com fundos especiaes para a acqmsi-
ção de material defensivo necessário para a
execução da technica adequada á prophyla-
xia da lepra. E' justamente de que necessi-
tomos. E, si de uma iniciativa de lal ordem,
prestigiada pelas sociedades médicas do Rio
de Janeiro, presidida pela mais alta aulorida-
de profissional da capital, o director de Sau-
de Publica, composta por esforçados e coube- !
ciclos competentes, com trabalhos especiaes,
sobre o assumpto, nada ele. pratico resultar,
um consolo nos ficará todavia: o de haver es-
tabelecido as bases para um combate serio a I
invasão, que se avantaja sempre, da lepra,
em nosso paiz, resalvando, como rcpresentnn- '
tes da classe medica, as responsabilidades epie
lhes cabem para a solução do problema pro-
phylaetico.
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Os diversos serviços da queria normalisaram-se. Disso dd idéa a qravura acima.,

que representa a cozinha de um batalhão francez
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Ecos e novidai
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A eonforcnotn dn Sr, genrwl Pnnlnlcuo Tel»
)es com o Sr, ministro da Uucrrn. Iioiileni, ne-
»in altamente KciiKnclunnl si nrto tivesse havido
a suitln precaução de eviti.r que no gabinete v*.
tivesse  alguémalem .lossos o.."- offlolnoi
Mípcriorcs, ai. o t.,vinpiitlilro chclc dn flabllic
te, o Sr, coronel Ncivu de riguehcdo, discreta»
incute RO rifiislotl O veiu dar cn fora um dedo de
j; lontra,

Havia hohrcliiilii n preoccupnçfin de ovllnr a
presença de qualquer reporler, lendo nlgiicm ex-
nllcado honovblainoiito mia n presença dessa:.. ,i.. i............. .....i „i.. I....I.,,.. j„

c5,G«íec
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ponto dc Improiun nod.rln Inspirar no Sr. itcue.
ral 1'nnlalcáo u lilún de oi firmar a entrevista
•'i o S. I\\. leve a bondado do conceder a esla fo-
lha, forçando assim n (inverno n preiidcbo e
produülndo, talvez, algum incidente mais se-
lio.

Em torno dessa conferência ferveram limitem
t hoje, nas rodas intlllnros, ns cochlclfos e os
commentarios, embora o quo se passou se to-nha passado somente entro os dous gene.oes,Afflrmn-B'o que ella não foi cordial, mas cor-
dliiiisslinn, sondo um ..llo.ilndo do espirito (|e
conciliarão du Sr. general Pafitnlcíío não só o
i'esmcntldo íi entrevista como ns gentis pala-vias quo S. Ex. proforlli ao entrar no Deparla-
monto tia Guerra o que só poderlnih ser mal In-l'.|'pr.lailas por quem não conhecesse o tempo-raiuciilo combnlivo dc !l. IJx.

Como quor que seja, o Ministério da Guerra
divc-nos o Inestlmnvol serviço dc ler publica-uo n enlrevlsln dn Sr. Pnnlaleüo. lisse Incldeh-
to fez derivar a ntlcnçuo da chamada desso of-ficlnl no llio.ehegnnilo n parecer que S. li- ye'iltvprcssaincntc pnrn que publicássemos ãífhniih-thdurações suas, feilas cm "nulas de amigos
particulares", e depois para que lhe pergun-ti.sscm si bavia dito mesmo aquillo e por fim
liara tpie S. Ex. declarasse tpie não, e ficasse
llidii como (1'anlcs.

• »
- O Sr. l.uiz Vianna, conselheiro do Impe-
rio o senador da Republica, esta descrente do
rcglmcn c dos homens... Numa breve pa-leslrn, ouvimos honlcm de S. Ex. estas pala-vras amargas, quando lhe falámos sobre o
suecessor, nn Câmara, do Sr. Souza Brito:— Deixo tpie toda Rente se candidate á
vaga. Por mim, não terei preferencias, porter n certeza tia inutilidade tio ricn esfor-
ço... No governo passado necusou-mo o ma-
rechal Hermes ile intervir no rcconhccinien-
to dc poderes, no Congresso, e apontavam-se
os escândalos, em nlia vozerfn, Nunca, po-réin, o desplante, n bnccbnunl foi como no
anno passado, com este novo governo... Nos
reconhecimentos não se perguntava quem foi
o eleito, mas quem devia ser reconhecido..,
A's vezes, dc manhã, lavrava-se parecer, re-conhecendo um deputado; no uieit, dia sub-
stituin-se no parecer o seu nome por oulro, c
á tarde por outro... Para que, pois, hei deeu ter candidato, si a eleição não vale nnda
e si só o reconhecimento vale?

Deixo n vaga dc deputado pela Bahia
para o que puder contar com o reconheci-
mento,.."

•*«
-- Do Sr. tenente Propicio Fontoura recebe-
mos hoje o seguinte tclègrnirimn :"BAHIA, 2.'i — O telegramma pvbliendo é
npocrypho, Proinpti fico-me a proval-o, rc-
querendo a exlilblção do original perante
qualquer pessoa que essa redacção designar."O telcgramma a que s'c refere este desna-
cho é o que publicámos ante-hontem c porum esquecimento deixámos dc dizer que tra-
zin as indicações de "intilliplo-copia".

ímenteno
A NOlTB^Tcrça-feirn, 23 de Mnio do \S,\*

Santo INov

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
Oculistas. Lan»o da Carioca 8, sobrado.

0 qye se fez hoje no
Senado

Presidência-Urbano Santos. Aeta nppro,..da,sem observações c expediente lido, sem impor-lancia.
O Sr. Luiz Vianna, obtendo a palavra, disseC.iiO, hontem, chegou ao Senado, depois da horadestinada ao expediente, razão por que não re-

quereu um voto tle pezar pelo fallecimcnto ''o
deputado Souza Deito, o que faz agora. O Se-nado npprovn o voto dc pezar. Pas a-se á or-dcni do dia. São encerradas, sem debates asciscussões das matérias, c adiadas as votações
por falia de numero.

" ' ' '" "fltMfcl I

epviço felgpfjonsco
SUL 20 |.o.~Immediatamente terá V. Ex.

Colombo -- Praça José dc Alencar

CAF'__'* GLOBO cl,.ocoliUe .-ontem
.... ... 7 Inioo e lantasia deChoco
Setembro o. io-;.
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jue, só de ülienns .* Comp. rua Sete
———————— Ti1*Trr ¦

I febre typtoi do Hospital
da Alienados

Informações da Saude Publica
e do Sr. Juliano Moreira

O Sr direclòr geral dc Saude Publica leveconhecimento do oceorrido no Hospital teAlienados por informações do próprio Dr.Julano Morena, respectivo direclòr
nelò;"|S),- r!" 

Sí 
,'?' ,f0i ,a,rabem cientificado

1" is iV, 
'!,Hoclli1,' d.ele-«do tle saude dol districto sanitário, de já ter o Dr. Campos

o ei .;'Z'i ,,"feFtor sanitário, destacado nn-qtielta delegacia, percorrido o hospital cminspcccao, juntamente com o Dr. Leonel Ho-
l ,'-,s Y 

' clci'm,m01! "gprosa desinfecçfto emtodas as dependências do hospital, cujo ser-Viço ainda hoje continuou a ser feito
„„? ^aude ,l>4,hlic-1 foi lambem informada de
exame Hh! ? " qnp nos referi»ios, segundo oexame clinico a que se procedeu, estava ef-
cmeUanáselnãon/n'Cad0r-de lPho< Wn°3tico
cUrioiogicó! conln-ni.-.tlo pelo exame ba-

A propósito recebemos do Dr. Júlio no Mo-
eC'.H' nd'reC,0r s'0 ?0SPÍtnl <k> Alicnados?.,uua
h r , - CI"e S' S' nos I,resía as seguintesmio inações, que interessam ao publico :A uiHca doente daqui removida para oHospital de S. Sebastião ali falleceu e leveo diagnostico de — escarlatina.- Não eratypno.

A enfermeira Maria Hosa Taveira e nãoM. rei reira, falleceu nao no pavilhão PINELque nao existe no hospital, e sim „a secçãoiUUM.I,, com o diagnostico muito nilido defc- pneumonia dupla. Não era IvphoIa no hospital secção PINEL e é de lio-meus. Jamais poderia morrer Já uma en-
A 2» enfermeira Beriignn dos Anjos Mn-tbeus leve o diagnostico clinico de — febretyphien. Apezar das pesquizas dc laboratórionao tornarem inconteste esse dignostico foi ndoente tratada como typhien : Vaccina dcWright, etc, tudo se lhe fez. Falleceu e foiínhumada com o diagnostico dc — febre ty-

phien -~ feito pelo seu medico assislcnte. Ásautoridades sanitárias tiveram conhecimentotic tudo por officio da directoria do hospitale por meio de cominuiucaçôcs telephonicas,ns quacs se seguiram as providencias hygie-Bicas que a suspeição do caso requeria.lia anualmente, no pavilhão dc doenças 1n-.fecciosas uma outra empregada que, tendoadoecido fora do hospital, foi recolhida aoreferido pavilhão porque o medico que a viu,o D*. Waldemar de Almeida, achou o casosuspeito e por isso digno de isolamciHo'Jambcm esta doente tem sido tratada comoatlingida dc ihfecçno typhien.
Os cinco outros pacientes, dous bomens ctres niulhcrcs, quasi todos enfermeiros e em! tratamento no pavilhão Pino! C?) são puracre.açao tle vosso ii!fn"m-..it(., quo por certose quiz divertir á vossa custa. A phrase at-Iribuida no director é absolutamente falsa."" ¦ ¦¦ ' ~<otc—»

Fistulns

O Sr. prcsldonle dn nepiibllen recebeu
nlím dos que demos eni oulro lo.nr, os se-
fftilnlei lelcjpnmiiius ;

"VICTOIUA, _» (As 7.r.01 — Confirmo o
lelegrnmmii do tlcpiilndn Paulo de Mello.
Adcniilo que o jornal "A Tarde" foi sllhnlo
pelos Jngiiueos, lendo no sou lut- rlor eiupre-
gndos, |»eco a V. I'.. dolcrmliiSf medidas
que garantam invifn iimlflOH, na linnilnoneln
tle scrcni trucidados, visto eslanin no inlel-
ro abandono, numa cidade onde n policia, o
governo e os jagunços se nivelam. Saudações.— Pinheiro Jiiiiiur."

".VICTORIA. ÜM (il/JO) - VJmos A pre-
sençn dc V, lí\-,, em nomo do Congrosso l.c-
glslntlvo tio listado c nn qualidade de dopn-
lados eleitos, narrar os fnetos occorrldos estn
noite c pedir gi.rnnlias pcssnnes contra Inmi-
tlilas violências prallcntlns pelo governo do
1'Minlo. Iliinleni, às primeiras horas dn nol-
te, começaram a circular boatos terroristas,
entre os quaes os <ln supprcssilo tle luzes e
espingfirdeninento dos opposicionistás. De
facio, As 8 horas dn noite ressou completa-
mente n luz da cidade, rompendo n policiauma enorme fuzllnria. Foram Interrompidas
ns comtminienções tclcplícnlcns, estnbojcccn-
tlo-se, então, o pânico geral, f.tando n cidade
dominada, durai.le Ioda n noite, pelo terror
espalhado pela mesma policia o numerosos
nssnlnrlndos pelo governo. O niovluícnto rom-
pen quando nn bolei lulcrnririon,".! se acha-
va o Dr. Pinheiro .íunior em visila, com va-
rios tlrpnlados, fieríndo todos que o ncom-
pnnhnvnm iinpnsslhílirndos de regressar As
respccllvns rcsldehclns. Durnulc lodn n nol-
1c o edifício da "A Tarde", órgão opposicio-
nista, foi c ipiiigardeado. flojc, ás li horas,
numeroso contingenle policial cercou o edl-
ficio dn redacção c officinas, que eonliiiúa
siliarlo, sem a minimn garanlin porá os em-
precíidns o redactores, na iminincncia tle em-
pastelamenln. Todos esses fados forAm pia-licadns ptlo governo, para Impossibilitar hoje
n posse tio Dr. Pinheiro Júnior O Alexandre
Calmou, presidente c viec-presidento eleitos,
sendo forçados a cnipossnr-so em edifício
particular. Pedimos a V. \'.s. urgentes ga-
rnnlins tle vida. Continna o terror. Saud.i-
cões. — Joaquim (iiiiniurâr.i, prcsidenle; Fia-
nio I'essoa. 1° secretario; Mario Aauirre, 2"secrelario: Jnntniim t.urio, viCC-ptesItlontO ;
deputados: Luiz Américo, Arlhur Velloso.
Terra Uma, Celso Calmon Sarmento, Vieira
Machado, tldrfonso Miranda, P.ocha Tanarcs,
Duelo, Aãtdcir, José Fsidndnla, Paulo Moraes,
Arlhur Coutinho. Albano Paina, Araujo Silita
c Serafim Tiburcio."

"VICTORIA, 23 íAs 10 horas) — A cidade
amanheceu cm estado de sitio. Sei que ba
feridos. To.los os cidadãos são corridos indif-
fcrchtcníentc. O jornal "A Tarde" está ecr-
cado, ficando incominiiiiienvcis todas as pes-soas que se achavam ro prédio. Alím da
policia, armada de enrabinas, ba muitos ca-
pamras, oslensivamenle armados, que nmen-
ç.-un os meus amigos. Faltam completas ga-ranlias. Confirmo o meu teloiramma ur-
genlissimo de hontem. — Deputado Paulo
dc Mello."

Foram lidos hoje, no expediente da Câmara
dos Deputados, os seguintes ielegrammas de' ictoria, dirigidos, com a nota tle "urgente",
ao presidente daquclla casa do Congresso Na-
cie nal:

"VICTOIUA, 2,1 — Vimos presença V. Ex.i eme Congresso Legislativo Estado, na qnali-cinde dc deputados eleitos, narrar factos oceor-ridos esta noite c pedir garantias sociaes con-tia inauditas violências praticadas pelo gover-i ¦ Fslado.
Hontem, ás primeiras horas da noite, começa-ram a circular boatos terroristas, entre o_ quacs.. dn supprcssão tias luzes c o espingardeamen-

to dos opposicionistás. Dc facto, ás 20 horas,cessou completamente a luz dn cidade, rompeu-do a policia enorme fuzilaria. Foram interrom-
todas as commuiíicações telephonicas, estabe-Itccndo-se, então, pânico geral c ficando a ci-tnrlc dominada toda a noite pelo terror, parao que Contribuíram, espalhados pelr. mesma po-licia, innumcros assalariados do governo.O movimento irrompeu quando no hotel Li-.cinacional se achava o Dc. Pinheiro Jun:or,em visita a vários deputados, ficando todos queo acompanhavam impossibilitados dc regressaras suas residências.

Durante Ioda a noile o edifício da "A Tarde",trgao opposicionista, foi espingardendo íloie.as (> horas, um numeroso contingente policiaicercou o edifício da redacção c das officinas, quecontinuam sitiadas, sem a minimn garantia paraC-: empregados c redactores, achando-se cm im-íninencia de cspastclamento.
Todos estes fados foram praticados pelo go-verno para impossibilitar boje a posse dos Drsinheiro Júnior e Alexandre Calmon, presidem-le e vice-presidente eleitos do listado, que sãoíoieaiios a se empossar em edifício particular.Pedimos a V. Ex. garantias tle vida. Conli-nua o terror. Saudações. — Joaquim Guima-raes, presidente. — Davio Pessoa, 1" secreta-rio. - Mano Agiurrc, 2° secretario. — Joaquiminfluo, vice-presidente. — Deputados Luiz Ame-

r'T' r, ArUlí!1' Vcl'oso. — Serra Lima. —-elso Calmon Sarmento.- Vieira Machado. -Jtlcfonso Miranda. — Itocha Tavares. _ Dul-Kla Aguiar.—Joaé Epintloln. - Paulo Moraes.-Ai tinir Coutinho. - Aldano Paiva. - Araujoama. —Seraphieo Tiburcio."
"VICTOIUA, 23 — Commtmico a V. Ex., mraque a Câmara e o paiz õ saibam que, nesta ca-Pitai, passam-se iactos indignos mesmo da nos-a ja bem depreciada civilisação. Assim é que,P-emed.tadanicfile, hontem, ás 20 horas, foramapagadas ns luzes, ao que se seguiu forte Üío"

A CONFLAGRAÇÃO DA EUROPA
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as noticias da guerra
- - 
$;,
que os KlIndO- 1'nldos enviaram ulllmnincn-
le parn n li.ilia mercadorias no valor du du-

A GRANDE OPPENSIVA AUSTiíIACA
Ah onfírnjfõna nn [ponlolP.n d»Troidiim ^fonómiÕlh rimi aniiuli*Itilunsltlntló— (l nviuit.ui dus nus-Ifincns rnli) dQtido — l''n/. ImJq uniniiiin ipuí ti Ilnlln otllfou nn
(jUOppü •— A onmmomotutçfio desso

ucotilüülnionto
LONDRES, 23 (A NOITE) - RccuWo do cnm-

munlcmlo <ln Kstatlo .Maior Ilnllauo, pulillciitltihoje, pila manlifl, em Kmnn:"ltepelllmon, outro o Adlgc e o Iiiko dc'Gnr-dn, os vlolontos ataques tios nuatrlncna. O Inl-
mino, apezar ile se apoiar riaquella frente cm
milhares do eanliOcs, nfio conseguiu nvançnr cm
nenliliniii parle.

Km VnlauKana proseguo encnrnlçndlHsIma nlula, tendo rlolcntlsslma n ncçflò i\n artilha-ria.
<).i RoroplanoD niidrlopoH Innçaram bonfliss

Bobrc o valle l.niTOrina c na ('nrnln, ff zentlo i.ial-ias vlclinins entre ou não combatentes. Vm
tios apparelho. Inimigos foi derrubado cm Por-
lugriinro."

PAUIS, 2.1 (A NOITK) — Informa o corres-
pondento tio "Tcmpc" eni Itomn:"Km Ioda n Itnlln é comr.-.cmorndo hoje o pri-liioirp nnnlvorsnflo da mio cntrntln nn «iicrra.Nesta capital n commemoraçSò «Icshc neonte"-
d monto ó feito no Capitólio. Knlre oh ornilorcs
encontram-se o prefeito, principe tle Colona, o
deputado RnlmCntll o o Jornalista oliva.

lJcstle niiidrinratla que enorme multidão se
amontoa doante tio Capitólio, esperando, com
impncicncln, n hora da HCHHâo Htilemne,

A conimcmoriição de hoje tem grande nl/nlfl-
cação devido ao estado «le espirito dc toda o
povo italiano motivado pelas recentes opera-
ÍCes na fronteira do Trentlnn."

NOVA YOItK, 2.1 (A NOITK) — Telc,rraplinm
dc Berna:"O general Dcchaurand, que cslá comman-
dando as forças om operações na rcRiAo do To-nalc, tlcu ns seguintes informações sobre a bafa-lha une nli está travada: A linha do resistência
dos flálTCOS Italianos foi reforçada cnlre MonteMaror.in, a costa d'Agra o Meiga Pieverna, nãohavendo, portanto, sinão precipitação do lododos austríacos, nos seus atnqucs.

Os nustriacos nnnunciarnm a occupnção tioStglio Dasti, Agra o do Monte Maroni, pontost>E03 que são de grande importância cBtralo-
giea.

A resistência dos alpinos italianos, na fron-toira tio Tyrol, é uma cousa admirável. Dostlcsabbado que nli está travada uma batalha enenr-niçailiKsimn, na região tio Vai Dantico, ontle osnustriacos pisam terra italiana. O rol ViclfrManoel, que so encontra nessa zona, percorrecontinuamente a linha do batalho, incitando osseus soldados a expulsar os austríacos do torri-tono nacional.
Um ncrnplano austríaco bombardeou Trcvlso,tendo deixado cair grande quantidade de cvnlo-sivos no Monte Heliuna."

.LONDIUiS, 23 (A. A.) - De JRoma comniu-nicnm que ns autoridades italianas ordenaram nevacuação da população civil das cidades queestão snbinetlirias ao fogo da artilharia nits-trinca.

A CAMSNHO DE GALAIS...

/ruins milhões du dnllnrs.
O facio causou estranheza cm cortou rir-

i ii los, iiihroiiido porque unin grnmlu iinrlo
dessns mcrcndiirius nflo tins que nuils necessl-
ia n Allemanha o ncrodlta-so que dlns para
ali sejam euvladiis.

I.ONDIIKS, a.'l (A. A.1 — A Gamara dos
l.nrds rejeitou a inclusão dos Irlniidezea no
serviço militar ohrlgnlorlfi.

NOVA VOIIK, _il (A. A.) — Por uma esla-
llsllca publicada cm Ucneura, salio-ía quo ns
perdas lotaes tios exércitos olloinAcs, desde o
começo da guerra ale I tle março do nnno cor-
rente, são do 2,.8l,70n homens, convlndo e'spe-
clficar que neste algarismo estão inclusos st')-
in. oi ¦ mortos, feridos e extraviados,

NOTICIAS ÜPPÍGIAES

A òffótisirn nJleiná cm limy —As opur;içõ(>s nn refjlíio dc Yjircs— As qpornçõçè níl l''onlc helya
LONDRES, 23 (Havas) _ Depois dc nm vio-lento bombardeio, o inimigo atacou as nt*sasliosiçoos no ilortc cia cóllina dc Vimy, cítiTe-gmndo penetrar na primeira linha dc trinchol-ras, numa extensão de mil c quinhentas jnrtlase muna profuntlitlatle dc cem a trezentas, iar-das.
Bombardeámos intensamente e fizemos ex-plodlr varias minas nas proximidades dc Roclin-court c no redueto de líohcnzollern.
Porto tle Neuvillc-Saint-Vaast, ao sul de Fir-baix, houve grande netividade de minas; cmfrente tle Lens c a leste de Ypros, intenso ducllode artilharia. Os nossos tiros attingiram uniabateria inimiga om Saint Blaisvillc.
Os aviões inimigos estiveram muito actiiosdurante a jornada.
Os nossos aviadores sairam cm sua persegui-çno e obrigaram a fugir depois de um combate,oito acropla-.os allemães.
Um dos nossos apparelhòs foi forcado a nt-terrar nas linhas inimigas.
HAVRE, 23 (Offieial) (Havas) - No'secíorte Dixmudc continua travado um violentíssimo!ducllo de artilharia c luta dc bombas. Umaorle patrulha inimiga tentou approximar-setic um posto belga, mas as nossas tropas rcncl-Iiram-na, causarido-lhe grandes perdas

A iinpponsn nlloniH }>vnociutnn-soviini n pvoonvln silunQno Inlufiin
iln ]uü7. — /•," riioriiin n onpcsltn
di- (ituítifos fílInwiUlclos—AH tlesor-

çôqs c ns bnlxtis nllcniiis
—-»-• —

LONDRES, 22 (Rcccl)ldo pelo consulado In-
flez) — I!.í «no os jornaes nlloinãcs dc (mios os
ponlOS tio paiz sc occiqiain agora, principalincii-
le, é tia discussão sobre gêneros alimentícios

preços tios alimentos. Artigos longos c cnr-
los, períodos c rírllgos dc orientação, lod >s dis-
ci.lcm os prineipaes gencros alimcnlicios, nit.s-
Irando que n Allemanha cslá cxccs.-.ivamente ne-
cessilndn,

Essa ncccssitladc lem r*ado motivo a ronsl.in-
les motins, alguns dos .,uaes se deram rcecn-
temente em Berlim, como noticia o jornal ber-
lillun.SC "Herliuer Xciiuiig um Millag". Em vis-
ta tia repetida negativa offieial nllcmil tic que
o bloqueio inglez esteja causando uma silna-
çno tle fome c visto tambcin a jiroclamação de
que lia nbuutloncin tle alimentos no paiz, esta
i.oticia allcmã é particularmente tic cedo va-
jor, Diz ella:"As demonslrações que sc fizeram n noite
passada chi Chnrlotlenburg tiveram consequen-
cias bem desagradáveis. Depois tle serem as
ruas cm redor tic Wilmor dorfcrslrassc o Pes-
I; lozzislrassc fechndns pela policia, a multidão
txcitada retirou-se vagarosamente, Durante a
noite, entretanto, a populaça tornou a reunir-
se c começou a atacai' as casas tle manteiga c
jicixc, nas ruas visinhas, que não estavam guar-dadas pela policia."

A noticia proseguo narrando que a populf.çnsc atirou ao saque c á pilhagem cm varias
nas.

—UniA informação de COpcnhagiie diz que o
jornal tia fronteira "Ilibe Sliftstitlendc", cujas
cxcellcnlcs relações rom n Allemanha leYn sido
provadas varias vezes, fez um inquérito sobre
rs condições netuac. da Allemanha,

líssc nrligo tliz: A desiicito do espirito òrgá-irsatlor dos allemães, n crença geral 6 que será
impossível manter essa situação alé o fim da
guerra.

A carne torna-se excessivamente escassa nté
no Exercito, onde os soldados estão recebendo
uma quantidade iusufficicntc para o seu sus-
tento.

Uma cousa que parecia incrível no Exercito
r.llcmão, a indisciplino, já se tem manifestado
dc fôrma inilludivcl em alguns pontos.

_Tcm-sc dado um grande numero de deser-
çCcs, inclusive dc officiaes das guardas. As au-
ioridades procuram conter e punir cssj- actos
de indisciplina coin extraordinária severidade,
inventando novos castigos, o que ainda maisaggrava a situação. Entre esses castigos c maisfreqüente, é, o atloptado no campo dc concen-
tração dc prisioneiros e que consiste em alar
os soldados As arvores durante quatro horas.—As baixas allemãs no mez tle abril, de ab-solutto -accordo com as informações officiaes.são tis seguintes: ((

Mortos em combate ou em conseqüência deferimentos, 17.455á mortos de doença, 2 ,í%-prisioneiros, 1.221; extraviados, G.217; feridosf<lamentos, 17.455; mortos de doença, 2.395;
giaves, 14.557;- feridos, 11.001; feridos leve-r ente, 30.C/9; feridos que continuam no ser-viço, 5.637.

A SE9SAQ DA OAMAJgA
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A lei do amodorismo
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e a Taça Rio Branco
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'¦"'- ¦ »lttiil liisi m
A sesKÍlo dn Ciiinnrn dos Dopuladoi foi ho-

Je presidida pelo Sr. Áslolphii Diilrn, sendo
scorolorlntln pelos Sr». Coita lllbolro o Ju-
vciinl l.iTniarline.

Sobre a ndn dn vcpcrn falnrnm os Sr%.
Joio Augusto, Moulz Smliv c llaul Velgn,
Jiisllflcnmln n ausência, rosperllvamente, tios
Srs, Juvenal Lamartine, Arlindo l.eonl a
Pedra Moneyr,

Nn expedienle foram lidos dous lelcgrain-
mas sobre u sltunçAo nn Espirito Snnln u ou-
íros papols do rÓiiiciios linporlnncln.

Aniiiiucladn n ilhetiSíAo do rcqucrlmciiln
do Sr. Maurício tic Lacerda sobre n pena
dc morle no Contestado, foi n mosmn atila
do, pnr haver pedido a palavra o Sr, Anlo-
nio Carlos, "leadcr" dn maioria.

Pnlou cm seguida, diwulindn o reqiierl-
mento tio Sr. Oelacillo Camorrt, Bollcitnndo
Informações ao Ministério d" Exterior so-
bre a lei do amadorismo, d.i Liga Molropo-
llliina dc Sports Allilcllcos, o Sr. Souxa c
Silva.

O Sr, Souza e Silvh começa declarando
que nflo pretende linpuunnr n approvação dn
requerimento do Sr. Oelacillo Camnni e sons
collcgns de bancada, pois nunca prelenderfi
cercear o dirciio que lém os representante)

knwi
O SR. GENERAL THAUMATUHG0

FALA-NOS SOBRE SUA
CANDIDATURA

Coiiiplelaiido n nossa noticio do honlemfomos boje ouvir o Sr. gene a! Tluium ,i. ,
go do Azevc 'o. «obre n mui ^rtdldfiltirn rngoverno do Aimi.. i

Kis a pnleilrn tine imiiillveitins com „ cmdidaio do P. It, L. AmazonenseiU* exnclo que V. Ey reíe.teii tf',..,mn do seus amigos do Anuuqnas, convhido-o para nccollor a candidatura an cm,do líslado VIí' exnclo. flomnilsslon i P, p<«),, im.i;i
liberal veiu ao Mio o presid one dn CoYopposicionista convidar o mru illiiMri íiDr. llarboMi Lima. ou a mm, caso clle iinecedesso a nccrllal-a.

Vindo a minha cn a dc-lamr-me qnDr. li.irbosa l.ima, por ju-ios motivos
podia corresponder a essa ill.ttíneção. v'eanlorlsndo u cniivldar-nie, .assim o faziaDepois do exposta n siluaçiV) pollllcn , •
mlnlslrallva do listado, lambem lhc ,rei não poder actpilecn' nnte« que <¦"iitciule^c dlrcilnmcnle com a Sr. piedo povo de conhecerem ò que sc passa na .'"*,'. , i * 

' ¦'.'"" "' Sr' ,p,("alia ninislracão da Itopllhlicn. ''. "'.l» 'licn._ i ara ouv||.n pcisonlmei
lim seguida tliz quo, Irnlnndo o rcquerl- '. ,.,"..„ £ 

"»°p'"1" «Icsagrndnvel o
mento de ossumolo Io cnpnctei i.rlvaliv, rlh. '" ,,un"" "" ''•»;"1f'-
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Bromií 1
Xarope efficaz para curar brònchite,
coqueluche, asthma, rouquidão, ca-

tardio, resfriados e

qualquer tosse
«*»s»

NO ORIENTE
Os prisioneiros dc KuUel-Amnrii•— Uma revolução snlfocndu nnboniolin— As operações das tro-
pus hrllannicas nn Mesopotainia—

Os turcos recuam

fcridns-üsnr o E//.r/r de Nogueira

cigarros, ponta cie
cerliça, para 200

lis com brindes. Lopes, Sá & C

leio amanhecendo n cidade em 
"estado 

de sitio
Li0,lt°> °,;f,0í-,nl c,a ODPosição cercado, sendotodos os cidadãos que saem á rua corridos pela].. .icia, que ronda, armada dc carabinns, tudocom o intuito de obslar a posse do vc dade 

'o
eleito do povo, Dr. Pinheiro Júnior.
CoSS^fcí ° ldcSrr<ln,,M P*™A° V&o
s,!win,'"0Smo "ís acho,som finrnnlias dc vida.Saudações. — Deputado Paulo de Mello "
se «K,.,^ ":r","aríl dos I,cP»lados" declarou-¦•e ímenada dessas cominunicaçôes.

Bífaifr de Nonucira-Vmco de Grande Consumo
"""" —¦••" ¦' ——^i—-irtfriiT o -

M delegacia de policia
ameaçada por soldados

do Exercito
-—e  -

EM MADUREIRA
Xão c de agora que soldados indisciplina-tios tio Iixercito tem escolhido para campo desuas façanhas o 23° distric.., e, princ.ipalmen-te, a estação dc Bangu'. Não faz muito tempo•Ue que a praça engajada, dc nome Leopoldohilva, promoveu no lògar denominado Geri-cnii. um serio confliclo em mn botequim da-quelta estação. O caso foi muito commcntado,pois desse soldado foi victima, recebendo fe-runentos de certa gravidade, um còmmissariodc policia.
Conseguindo liberdade, Leopoldo appareceu

pela manha de hoje nas immcdiações da tle-lesaria, ameaçando as autoridades do '2',\" dis-tricto c promettendo que so vingaria, conlan-do para isso com o auxilio dc seus compa-nheiros de classe.
_ O Dr. Abelardo Luz. delegado do 2.1° distri-cio. sabendo do caso e receando o cumprimen-to dn ameaça do soldado, por não possuiraqueila delegacia um numero bastante tle

praças dc policia, officion ao chefe tle poli-cia scicntificando-o de tudo c pedlnilo provi-dencias immediatas, para que não venhammais uma vez a se reproduzir as scenas dc-
gridantcs.de que já foi theatro aquella zonados subúrbios.

LONDRES, 23 (A NOITE) - Informam dcConslanlinopla que o general Townshend eos demais officiaes e soldados britannicos eindianos, capturados em Kut-el-Amara, vãoser internados na ilha tle Prinkipos, no martle Marmara próximo á costa asiática e ondeficarão cm liberdade.
PAUIS, 23 (A NOITE) - Agentes allemãcspromoveram uma rcbellião dc indígenas nnbomalia. As forças italianas de guarnicão,auxiliadas por contingentes indígenas fiéisdominaram o movimento.
LONDRES, 23 (Havas) — O general Knltc,commandanle das forças britannicas que ope-ram nn Mesopotainia, eommunica que o ini-migo evacuou, a 20 do corrente, a margemdireita do Tigre, até Sbatt-cl-Hai, com excc-pçao somente de alguns pontos que protegema ponte dc Hai, próximo da confluência.A principal columna iiígleza já alcançou alinha Magnsis-Djailam.
N:i margem esquerda o inimigo occun.1ainda Hannoyat. '

,;0 calor intenso que tem feito prejudica porvezes as operações. '
LONDIUiS, 23 (A. A.) — Sabe-se aqui queO conselheiro allcmão Ileize foi designado

para exercer o cargo de sub-sceretario do Ministerio da Justiça da Turquia.
LONDRES, 23 (A. A.) — Telegrammas tiaMesopotainia dizem que os inglezes chegarama Magassis e Dujailns, approximando-se cadavez mais a juneção dc mais uma ala do exer-cito inglez com as avançadas russas, que sedirigem para Bhgdad.

0 "Bragança" não pôde
com a carga

RECIFE, 23 (A. A.) — O vapor «Bragan-
ça , saído hontem, arribou hoje. Parece quemotivou a arribada o excesso da carga queconduz aquelle navio.—— ¦ ¦<?» ¦ .

Elixir de Nogueira — Milhares dc Curas
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mento de assumpto do coractci privativo dai
sociedades tle "sport", como «ejam ns dispo.
siçòes c regiilamcnlos tpie ns regem, deve
preliminarmente, fazer uma sépnrnçno nitl-
tia dn mnlcrin quo (• tln compolcncln dn
Câmara Irnlar. por ser de caracter pulilii o,
C dn que não ê dn sua romnelencia. por ser
assumpto péénllnr e privativo das nssocin-
ções tle "spori".

Unira no exame do requerimento de Infor-
inações, coinineiilantlo separadamente o-<
seus dons jtens. Diz que sua Impressão é
que p rcqnerimenlo está mal cncnmlnhn In
dirigido no Ministério do Exterior, pois nnn
é precisamente esse o ministério n quem cabe
conhecer dos regulamentos o do funecionn-
mento das associações civis, tporllvns ou não.

0 Mlnislcrlo do Exterior, o.n instituir uni
prêmio, confiando :'i associação competento
para organisar o "malch" que o deve dlspu-lar, não pôde, por sun vez, intervir no sen-
tido de exigir ou promover n modificação das
regras o disposições ndonlndps pelas societln-
tles que de comn um accordo as estabeleceram
e adoptaram. Ií cm se tratando de um pre-mio a ser disputado cnlre sociedades spor-
livns nacionaes e estrangeiras, tem clle deser regido pelos disposições inlernacionnes
ipic regulam esses encontros sportivôs, nio
podendo o Ministério tio Exterior intervir no
sentido tle ns modificar, por não ser isso de
sua competência.
„.? ministro do Exterior rrcoti o prêmioraça Rio Branco" para ser disputado entre
n moeidnde do "sport" brasileiro c n mon-dado sporliva urligünj'ãj entieg<Ju-o a um.inssocinção, inchmhindo-n dc organisar o en-conlro; essa nssocinção, nu tem competência
para o fazer, ou o entregará a quem a tiver.Mas, tle qualquer modo, o assumpto lem dcser regulado mediante ns regras inlernncio-nacs Ktloptadas, que o ministro do Exteriorliao tem competência para alterar, por serum assumpto privado, particular.Não quer discutir a lei do amadorismo,
nem se propõe a defendel-n, porque cilaescapa A competência da Câmara.

Diz que os apartes dos nobres deputados
pelo Districto Federal dão-lhe a impressãotle que não cslá discutindo no recinto dnCâmara, mns sim numa das sessões da Liga
Mefropolilnnn dc Sports Athlcticos. Gaba o
pmor c a competência sporllyqs dc que estãodando prova os nobres deputados signatáriosdo requerimento c lembra-lhes que, si nU'u-ma cousa querem elles alterar nos regiil-i-mentos c direcção das assoriacòcs sporlivas,o caminho regular não é o fazerem pela Ca-mnrn, mas sim entrando parn as diversasassociações c ali pregando suas ideas e fa-zcntlo ndoptal-as pela maioria.

Termina exprimindo o seu pezar por "c-
reni os signatários do requerimento escolhido
para motivo de polemica um pesto como esse
que visa npproximar ninda mais os dous po-vos — brasileiro e uruguavo — estreitandosuas relações, gesto que terá o mais sympn-tlnco eco na visinha Republica, mas' queelles correm talvez o risco de diminuir ede prejudicar, sem o quererem, ceandoum germen de confliclo e de tliscordin noseio da nossa esforçada mocidade que tãoardentemente procura o desenvolvimento phy-sico. esse nervo das modernas nações.O Sr. Octacilio Cornará respondeu ao Sr.Souza e Silva rnpidnmcnte, insistindo nosargumentos que adduziu ao justificar o seurequerimento.

Em seguida falou o Sr. Alfredo tle Mayasobre n política de Alagoas.
A sessão terminou pouco depois das 14horas.

Dous dias depois volton-me o mci
go a communlcnr que S. Ex , npós ouvir 'o-
tias as considerações apresentadas, Mie tlj. .ra não poder ser hosli; ,•', .|i,ul..i cimlid iara, nao so porque eu linha 111..1 \.,-,(.s ||(,„;,sas, como porque conhecia perfeitamente ¦*
Kslttdo, visln já ler sido seu goveriindoibslar npoiado por uma forte cm rente dc «.vm.
patina.

Drlingilidn deste modo por S. [?- ,.„„me honra com sua amioade,. respondi n' es*representante dn oppnolróo, Sr. nt-njnmín•errclrn \alle. que podia telegmphar nmnossos amigos dando n iniolii solução, o mieTez, o também o meu eminente amigo Drl.urbosa Lima. nos melhores termos q-•minto me penhornram.No dia 13 do corrente recebi telegrammatiaqueiies amigos nnnunclnndo-me que a con-Veiíçao sc reuniria no <lia seguinte c que des-tle ia rogavam meu osscntimeiito íi min!<acandidatura, ouc seria neceita por unanimi-date, esperando que não negasse os meusserviços ao Estado.
Posteriormente, não só o Dr Barbosa Umacomo eu. recebemos tcleernmmns confirmou-do o resultado da convenção c, ti vUln distoque devo eu fazer sinão me conformar conía deliberação tios meus amigos que, ba an-lios, sc vcem cm um ostracismo desespera-
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Quereis apreciar bom e puro café?Só o P-%P&0&-J9
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EM TOKNO DA GUERftA
Os nllemües preparam-se parnrestabelecer a naveçjação depoisda guerra — Os Estados Unidosinundam a ílnlia de mercadorias— O serviço militar não abrange

a Irlanda

PORTUGAL NA GUERRA
A FALTA DE TRANSPORTES INI1I-RE A EXPORTAÇÃO DE VINHO

LISBOA, 23 (A. A.) — Todo o commercioresente-sc extraordinariamente da absoluta fal-ta de transportes marítimos, circumstancia esta
que lhe tem causado sérios embaraços e pre-juízos.

Por esse motivo, foram mandadas armazenarloO.OOO pipas dc vinho, que haviam sido cn-commcnd...Ias e que não lem encontrado praça aLordo dos poucos vapores que tem passado pe-los portos.
Os "stocks" dc outros gencros eslão tambémduplicando, creando no produclor nacional umaíiitúáção verdadeiramente insustentável.
O gravíssimo problema tem interessado viva-mente o governo, que está disposto a dar umasolução ao mesmo.

Bi PRESO UM ALLEMAO QUE FU-
CIA

LISBOA, 23 (A. A.) — Foi preso na fron-teira, quando tentava rc-cutrar cm território
portuguez, o subdito allemeão Wissman. sen-do conduzido a esta capital. '
-¦'¦ — ¦ ¦¦—¦-' » -i-r*j*»fW ¦
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LONDRES, 23 (A NOITE) - Um jornal dcCopchhague diz que os estaleiros allemãesestão trabalhando dia e noite na construcçãode vapores mercantes, destinados a restabe-lecer as commuiíicações logo depois dc feitaa paz.
Até agora foram construídos, vapores quedeslocam um total de 700.000 toneladas; osallemãcs esperam que, dentro dc um nnno,esse total seja elevado a um milhão de lone-Iodas,
Entre os vapores construídos depois quecomeçou a guerra está o "liismarck", de »0mil toneladas c que está quasi terminado.

Ha também outros tres vapores, dc 18.000toneladas cada um, e que são destinados áslinhas da America do Sul. Ura desses vapo-res chama-se "Almirante vou Tirpitz".
A propósito deste nome um humorista ncon-

selha a que sc dem aos novos vapores os no-
mes dos commandantcs dos submarinos quemclteram a pique o "Lusitânia" e o "Sus-
sex", para que fiquem perpetuadas essas"glorias nacionaes".

f.ilibs, iniílez.—'Julcphono
81)4, Central.—Itua Santn

Uizi^Jü i. j^umjr* 33 ^ NOITE). - AnnnncUrie.

As commissões
da Câmara

A .commissão dc tomado t!e contas fez hojemais uma tentativa parn reunir-se
Não conseguiu numero, porém. Só compare-ecram os Srs. Marcai Escobar, Ramiro Draga,dose Lobo e Paula Pessoa.
Deixaram tle comparecer os Srs. ,T. ,T. Palmae Christiano Brasil, c mais o substituto do Sr.Luiz Domingues, que ainda não foi designado.Por que o Sr. Antônio Carlos não niaada sub-stitíiir definitivamente os membros dessa com-missão, que estão brilhando pela ausência?
O art. 77 do Regimento continua sendo des-respeitado por essa commissão que pretende cie-ger ha muito, sem conseguir numero, para seu

I-residente, o Sr. José Lobo, deputado por SãoPaulo.
—Esleve hoje reunida sob a presidência doSr. Antônio Carlos, a commissão dc finanças daCâmara dos Deputados.
O Sr. Alberto Maranhão leu um pequeno pa-recer relativo a uma questão de. terras no Acre.O Sr. Barbosa Lima requeròu que, cm com-plcmentò á lista dos nddidos do Ministério daAgricultura, que hoje chegou á commissão, fos-sc solicitada ao respectivo ministro a relaçãonos nddidos nté hoje aproveitados, com o lem-po de serviço tle cada qual,E foi só.

Cliarutos_VIEIRA DE MELLO
os melhores

Um doente que é mandado
para o Hospício e do

qual a Santa Casa nao dava
noticias

O desespero de uma familia
inteira

Ha muito que o Sr. Álvaro da Silva, resi-tlcnlc na estação do Encantado, andava á pro-cura do seu cunhado Manoel da Silva Fcrnnn-des, o qual não mais apparecera em casa dc-pois de sair quasi restabelecido de uma cn-iermidade dc que foi aeommctlido.
Depois de muito andar, pesquizando porlodn parte, soube que seu cunhado havia si-do remetido para o deposito de presos da Po-licia Central e, isto porque, da Santa Casaonde fora parar Manoel, havia sido este man-tlao para exame de sanidade ,por ser julgado
Foi o acaso, um encontro com um policialconhecido, que levou o Sr. Álvaro a descobriro paradeiro dc seu cunhado.
No deposito de presos soube então que oprocurado havia sido victima dc um atropc-lamcnlo tle automóvel no dia em que sairácite sua residência, ú rua Clarimundo de Mel-Io n. C7. Nos assentamentos da Assistênciae nos livros da Santa Casa não havia, po-rem, sido registado o nome dc ManoelO caso é lypico e demonstra perfeitamenterelaxamento com que é feito o serviço nasanta Casa, n quem cabe toda culpa das nf-llicçoes terríveis por que passou a familia dotlcsapparecido.

nãoa|,nv^Í;S.!Cr"da • Wnnlefenl. ondo lambemnao havia referencia ao nome dc Manoel, esse
¦\ «1 

'fT cs~clarcci?°- O atropelado chega-
HviS: rin ifilT0 S.C,,-(l0' P°rt'into, lançados 

"no
livro -de registo sumo os esclarecimentos rc-

1 im .° tcsa?t,,0> nndn havendo sobre aidentidade do atropelado.
Nao é a primeira vez, porém, que sc negamesclarecimentos a pessoas interessadas, sobreos que suo recolhidos á Santa Casa.O Sr. Álvaro Silva declarou ainda que.no procurar noticias dc seu cunhado naqucllcestabelecimento, foi maltratado pelos queIn as deviam dar, não lhe sendo nem mesmoconsentido que visitasse as enfermarias doshomens, para tentar o reconhecimento do seucunhado.
O desapparecido é operário, branco, com 22annos, casado, tendo sua esposa enfermadocom o desespero a que. sc entregou depois de

perder as esperanças dc cnconlral-o, lão dif-fieeis se tornavam as informações nos loga-res onde foi procurado o infeliz operário'.

cura as inflammaçüesdo
oilios

dor e que só por conselhos meus e de ouiros amigos tem appel!àdo para o fuínro,niruardando uma época de mols condescenden-cia político como a aclual, devido íi sun ho-norahilitlnde c que estão, por isso, decidido,a prestigiar?O general espera ser eleito e reconhe-citlo?
•T ,Scm ,M,v'dn. Serei eleito e. por unnni-mitlatle. reconhecido pelo Congresso liberal

quOfexisfe em virtude de tres "hobcas-cor-
pus ainda não cumpridos, referentes nnCongresso, no vice-governador c aos desem-bargadores do Tribunal, nos quaes cslá bemclara e terminante a declaração "de ser ille-nal c tumultuaria a reforma' àa Constituir;,,estadual".

Mas, havendo dualidade de Congresso.como será reconhecido o governador?'"' Justamente este o âmago dn que-stao. Submcttido o caso a consideração doSr. presidente da Republica, Imagino o em-baraço em que sc verá para rcso'vel-0, i-i
parn cvilal-o só vejo um meio: h.v-cr umcandidato com prestigio na opnosiçâc e quemm seja hostilisado pela situação ptedomi-nantç, para que, acceito por iodos, possaaninillar os cffeitos desastrosos dessa duali-dade. E, naluralmcnlc, só um candidato daopposlção poderá obter dos seus sniigos adesistência dos seu?, direitos para prestigiaro governador, que deverá ler i I.om senso dclioiinonisar os partidos, esquecendo ns lulaspassadas e prescnlcs, dando nova or.fcplnçãoa administração publica, para que desse cn-ios surja uma boa finança e. por conseguiu-te, uma boa polilica..De certo, acceito assim por iodos eu ireiso lazer o bem ao Amazonas, ro qual venhodefendendo ha 35 annos; e si sacrifício bapara mim ou para os que cedem ess.. direi-tos c esquecem ns amargura-, por que lémpassado, o maior me cabe, não só nela im-mensn responsabilidade que recairá sobrenum, como por ter de deixar aqui n fami-Iin c interesses a cila ligados, esquecendotambém ns amarguras por que tenho passa-do na_ Republica.

Dirão talvez que eu não possa dar com-pensaçoes aos que me acceitarem e aos quovao sacrificar seus interesses e dir«ilos, quesuppoem já adquiridos; mas e justamentepara evitar ns represálias do Indo viclorio-so que se deve promover n hnrmon,i entretodos, cada um fazendo uni sacrifício pes-soai cm beneficio tia conectividade, --.uicítan-
do-se a esta solução, única razoável na nelunlsil nação.
_, 7- Estando dosorganisado e'endividado oEslado, sem meios dc pagar ao funecionn-Iismo e aos seus credores, com que recursosconla para sanar isso?—Conheço ns condições precárias do Eslodivsei que n sua maior renda se basca 110 im-poslo sobre a borracha, hob depreciada emconseqüência da guerra e da crise cconomi-ca que nos assoberba; que se devem aos fun-ccionarios públicos, segundo me consta, trin-ta mezes dc ordenado; que as dividas interna'c externa são colossaes, sommnndo um to-tal de cem mil contos tle réis.

Sem lançar mais impostos ao povo, antesreduzindo os que recaem sobre os prineipaeselementos dc vida; fazendo uma remodela-
ção da administração menos onerosa c exer-cendo uma vigilância fiscalisadorn sobre aarrecadação c as despesas publicas, e pro-movendo o resurgimento de muitos produ-etos que davam outdora grande rendimentoao Eslado c boje eslão substituídos pela bor-racha, eu espero em dous annos de governodiminuir extraordinariamente essa divida c,
talvez, cxlinguil-a dentro tio período gover-nnmcntal. Tenho confiança nas riquezas do
Estado e em seus recursos, e já os experi-
montei da vez cm que o dirigi em 1892, pn-gando em seis mezes toda a divida ouc en-contrei naquella época e deixando cm cofrúo saldo cm dinheiro sunerior a dons milchutos, com o preço tia borracha a <IS o Itilo,aliás, nesse tempo sendo n predileção pctiu -
nn c o paiz vivia cm estado latente revoiii-
cionnrio, devido ás deposições dos governado-res, trazendo por consequendn n falia dcordem no povo e tle garantia na administra-
çno.

— E a questão do "contestado paraense"como resolverá?
—•Calmamente, uma vez qnc o governo do

Porá reconheça os direitos dc rada Eslntln,tme não podem ser soiVhismntlos :ontra n iu-
tica dn causa que também defende o Ama-
zonas, Não se hão de romper hostilidades
por qucslão de nessas de terras, principal-"lenle cnlre duas grandes eircum^cripçõcs na
Renuhllca, que ns tem em demasia. Con-
critério e boa vontnde sc resolverá fncil
mente o pleito.

Hfimace 1 MOUl^A BRASIL RUa yruiVana, 37
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r. Dario Pinto
do Hospital tln Miscrifonlin. Clinica medica e tias
creanças. Cbnsiilt, Carioca 44, Dus 3 ás í> hora-

; mWMmSmmmmmaEEmXJttBWmJSMSnSBSSl

O deputado Alberto Maranhão, "leadcr" dn
bancada do Hio Grnnde do Norte, nn Comam ib>s
Deputados, recebeu hoje, o seguinte telegr 1-
mn, no qual respondeu congrnlulondo-sc com o
seu signatário pelo acontecimento nellc refe-
rido:

v 
"MACAIIYBA, 22 — Receba, com os collcgns

dc. representação, congratulações nffccluosas
lieln inauguração do primeiro trecho de H5 'tílo-
metros, de Macaliyba a Panellas, da estrada dt

1 automóveis do Seridó. -_ Tinoco."
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Os gororafistag caafl-

nuam alamâaâQS
O ped ido de inter-

vençâo
O SR. V/KNCK

I.IÍCHAMMAS DE
CANDIDATOS

il.A"0 RECEH
l'0S3fi DUS

;; tf.-
DOUS

O Sr. presid.nle da llepuhllco recebeu íh 1(1
linias os dons telegrammas seguintes!

VICTOIUA, II», ás 16,20 — Tenho a honra de
communicnr o V. líx. «iiie, dejiols do prestar
11 nfflrmflção cou itituclona) perante o Congresso
Legislativo, assumi, ncsln data, n administração
deste listado do Usplrlto Santo, como presiden-
5c eleito, diplomado, reconhecido c proclamado
pelos poderes competentes, pnra o nuiitrlcnnlo
di 1010-1030.

Apresento n V. Ex. os protestos de elevada
Cüllsldorncno. llcspritosiis saudações. — ller-
1 i.rdino de Souza Monteiro., presidente do Es-
lado.

VICTOIUA, 2.1, ás 18, 40 — '1 snlio n honra dc
cnniinunicnr a V. ICx. que, nesta data, perante
o (migre..so Legislativo, nos termos dn Constl-
lulçfio dc 111 de maio de 1013, tomei posse do
cargo de prosfrnte do listado do Espirito San-
to, para O <|ual fui eleito a li,', de marco lindo,
velos sufíruglos dos meus concidadãos, para o
t;uodl iemio de 191(1-1020, Saudações. — Dr.
,Insé Comes Pinheiro Júnior, presidente do .'Js-
ledo.

NO MINISTÉRIO 1)0 INTERIOR—
O COMEÇO DO PEDIDO DE INTER-
VENÇÂO

O Sr. ministro do Interior. Dr. Caries Ma-
xiiniliaiio. não havia recebido, aln ás 17 3|4,
nenhum despacho telegruphieo do Espirito
Santo, relatando-lhe os suecessos ali oceor-
ridos.

S. Ex. informou-nos, por intermédio de
seu offieial dc gabinete í)r. Fernando .'erei-
ril dos Santos (pie nada nus poderia adeanlar.

Os lelegrammas vindos do Espirito Santo
são endereçados ao Sr. presidente dn llcpu-
blien, não tendo S. Ex. até á hora cm (pie
escrevemos, conheci men Ia offieial do (pie se
passa nesse momento uo Espirito Santo.

Apenas com S. Ex, eoiifcrencinrnm, á lar-
de, os Srs. deputados Torquato Moreira e Deo-
clecio Borges, que exhibirum o S. Ex. tete-
grammas dn Espirito Santo, dando conta do?
acontecimentos.

Aquellcs deputados pediram ao Sr. minis-
tro garantias dc vida para n familia do depu-
lado Deoclecio Borges, ameaçada pela facção
política governamental.

O Dr. Carlos Maxiiniliano declarou nos
deputados Torquato Moreira e Deoclecio Dor-
se? não poder .üc-.'.cr no pedido sem tue lhe
fosse feita a requisição do governo estadual
ou do poder judiciário.

Mais tarde S. Ex. reeeheu a visita do Sr.
senador Bernardo ''oiitdiro, com quem eonfe-
reneiou longo e reseryiidamenlci

VICTORÍA, 2a (Particular) — A's 13 lio-
ras o Dr. Bernardino Monteiro tomou posse
do cargo de presidente do listado, cm sessão
solemue do Congresso, presentes 21 depu-
lados, presidente c membros co Tribunal de
Justiço, pessoas gradas e Exmas, senhoras c
senhoritas.

O novo presidente do Espirito Santo, de-
pois daquella cerimonia, foi victorindo pelo
povo.

A eidade está em completa calma.
VICTOIUA, 23 (Particular) — O Dr. Ber-

nardino Monteiro acaba de assignar os decre-
tos que nomeam o deputado Bernardes So-
brinho, secretario geral, c o
to de Santa Leopoldina, Dr.
con, chefe de policia.

Os últimos trabalhos preli-
minares da Conferência

Algodoeira
Reuniu se liojo pela ultima vez a coirinls-

são executiva du Conferência Algodooiro, co-
n ceando mais tarde quo a lima marcada, por
esperar u volta dn ciiiuliiissãn dn Suclednde
de Aitrleulturo, quo, Junlnmente com ns com-
i IssOPS dn Associação Couuncrclal e do Cen-
Im Industrial do Brasil, se dirigiu no Sr.
presidente dn Itrpuhlico pnrn tratar do aiu-
plinçãn do proso dos descontos do Banco do
Brasil.

Depois dn expediente, que constou da Icltii-
ra das mnnlfcstnçòci uo odliosfio dos gover-
nnilores o presidentes dos Estados, o das nsso-
elneõos agrícolas o coinmcroinet, s.vndleatos
agrícolas, etc., fornm disculldu- ns tliOIOl
nprcsentudns poln commissão da Conferência
Algodoeira.

A Inaugurarão dos Irnbnlhns da commissão
está morcodo pnrn o dia 1" de junho, un III-
hllnlhcco Nacional, devendo o neto ser presi-
dido pelo presidente dn Republica.

No decorrer dos trabalhos rciilisar-se-ão
demonstrações praticas da lavoura do algo-
dão, no Horto dn Penha, que é mantido pelo
Sociedade Brasileira do Agricultura.

O Dr. Miguel Calmou, vice-presidente
da Sociedade Nacional de Agricultura, con-
lidou hoje u Dr. Wcnccslúo Brnz a presidir ú
sessão inaugural da Conferência Algodoeira,
pedindo a S. Ex. que marcasse di.i o hora
pnrn aquella solcinuldndc.

O Sr. presidente dn Republico nttondeil on
pedido que lhe avaliava de ser feito, desi-
guando o dia I" de junho próximo, ás 21 lio-
ras', para o referida cerimonia,

1 m»m *

Nomeação para a
E. Normal

Foi nomeado, por neto dc hoje do dircclor dc
Instrucção, docente da cadeira dc Historia Nn-
lural e Hygiene dn Escola Normal o Dr. Can-
d'dÓ Firmo do Mello Leitão Júnior.

juiz de direi-
l.evindo Cha-

tarde, procurámos o Sr.
para sabermos o que se

Tcronymo Mon-
passa no lispi-

A"
teire

[rito Santo.
— Pouco posso-lhe adeanlar, disse-nos o

deputado cnpichnba, pois muito poucos lelc-
grammas tenho recebido. Os tclegraphos cs-
tão em mãos dos opposicionislos, Comtudo,
graças a planos, como por exemplo, tcle-
grapharem-me de Minas c em cifra, obtive-
mos algumas noticias tranquillisadoras.

E dizendo isso, o Sr. Dr. Jeronymo nos
entregou os seguintes tclegrnmmos :

SANTA LUZIA DO CARANGOLA, 23 - Dc-
pois de grande sacrifício, aqui cheguei com o
fim de lhe dar sciencia do que oecorre, por-
que. do Espirito Saiito ó impossível, pois os
tclegraphos eslão em mãos da opposição.

Os jagunços que o Sr. Pinheiro Júnior e
sua gente arranjaram acham-se na fronteira
promptos para invadirem o Espirito Sanlo.
marchando logo sobre Alegre, a qual prelen-
dem tomar. Posso lhe assegurar que a luta
vae ser tremenda, porque temos elementos
sobejos para combatermos a horda dc sica-
rios que apregoam estar agindo por ordem
do Sr. Wencosláo Braz.

Ellcs têm armamento bom e dizem que es-
tt- foi fornecido pelo governo federal.

Do nosso lado lemos forças dc policia c
amigos que a auxiliarão em caso de. necessi-
dade. Já se toma precauções cm Alegre pa-
ra a retirada das familias. afim de poder-
mns combater com mais desembaraço pelacausa sagrada (pie defendemos.

Um chefe jagunço declarou que apenas es-
pçrn ordens do Sr. Pinheiro Júnior para
agir, Esse mesmo chefe acerescentou que era
Victoria já houve combato hontem, á noite,
não dizendo, entretanto, quem venceu, o que

,me fnz suppor lermos reagido cora cfficacia.
1 Não lemos até agora noticins de lá (a) :—
Julio.

VICTOIUA, 23 — O juiz federal acaba de
conceder "habeas-corpus" aos vereadores op-
ipicionistas de Guarapary, Collntiiia c Santa
'Lcopoldiun. Essa resolução do alluclido ma-
gislrado causou aqui verdadeira estranheza e
só ó expücada pelo opposição. Esta alardea
que o governo federal fez grande pressão¦.obre o juiz e accrcsecnta que esle ainda vae,
sob pressão maior, conceder, contra a sua
rontadi

ü!
contra os¦ Barbosa,

parcccrcs dos juriscou-
ipitacio e Clovis Bevi-

theas-corpus" ao Sr, Pinheiro Ju-
Bultiis
laqua,
nior.

Isso ú que os opposicionislos apregoam, não
cessando de af firmar que assim agem por or-
dem cio governo federal.

Os desconto^
do B

o

Ti

ÜOIU

rasii
governo concordara
a modificação pedida

Sr. presidente da llcpu-
Pereira Lima e Augusto

.Estiveram com o
blica os Srs, Drs.
liamos, pela Associação Commerciaí; Dr.
Miguel Calmon, pela Sociedade Nacional dc
Agricultura; Dr. Osório de Almeida, pelo
Centro Industrial, c Domingos Pinho, pelo
Centro do Commercio c Industria, que, em
conferência, pediram mais uma vez ao chefe
da nação para consentir na reforma dos es-
tatutos do Banco do Brasil, na parle que ele-
va o praso máximo dos descontos de quatro
para seis mezes.

Os representantes das nossas associações
representativas das classes pròductoras 

' 
do

paiz, tiveram oceasião de ouvir cie S. Ex.
que a medida solicitada será opRovatín pelo
governo na- assembléá geral- extraordinária

yonvocada pnra amanha, 2-i. ás 13 heras.

O DÍA MONETÁRIO
O cambio subiu até 12 1|2 d
O cambio abriu em nlla, declarando os

bancos sacarem a 12 13|32 e 12 7|10 d. c
pouco depois a 12 1|2 d., para cm seguida
afrouxar paro 12 7|lfi e 12 lf>í:t2 e .vnda
para 12 18|!I2 c 12 7|l(i, fechando afinal
frouxo n 12 1118 d.

0 City Bank não affixou (abolia dc saques,
rrlirando-sc do merendo cambial, sem nc-
ilhuino outra declaração.

Os esterlinos foram negociados aos preços
de 198200 c ÍOSÜÜO c as letras do Thesouro
com d e ti 1|2 °|" de rebate.

Nn Bolsa houve muito trabalho para as
apólices geraes, antigas, a 81015, e para as de
1909, n 785$, c cgualnicnle para as acções
das Loterias, o 155; as da Minas dc São
Jcronvmo, de 223500 a 23*500; da Rede
Sul Mineira, a 285; das Dosas da Bahia, a
DOS e 80$500, c para as Docas de Santos, ao
portador, a 43ú$000.

NINGUÉM QUER...
Terminou boje o praso para recebimento de

pi opostas liara o serviço dc illiiminnção cicclri-
co da ilha de Paquetú. Não apparcceu, como na
concorrência anterior, nenhuma proposta»

» msmm ' -

tião teve papas na
língua

E FOI SUSPENSO!
0 Sr. ministro da Agricultura suspendeu por

fll dias o lente substituto dc physica da Escola
dc Agricultura, Medicina o Veterinária, de Pi-
i,beiro, o Sr. Dr. Pedro Barreto, por ter falta-
do, segundo n expressão da portaria, com o dc-
vido respeito ú autoridade, superior.

Segundo era corrente nn praia Vermelha, lal
suspensão fora motivada pela publicação de ai-
gi us artigos do funceionario punido, que. tem
protestado contra sua remoção para Pinheiro,
aehando-a illegol á visla de haver sido nomea-
do para a extineta Escola de Agricultura nesta
capital.

<a|Ml^-t-

Um cargo eomplicaâo
O Sr. ministro da Agricultura designou o Dr.

Cornelio de Souza Lima para se encarregar de
investigações induslriaes nleis nos progressos
do paiz é da propaganda (te fibras testis.

0 nomeado é chefe de secção addido da Dc-
f'sa Agrícola.
*m*mm—m«^ it*»-mmflO®m*> "" —¦¦¦¦i —

A ooía era falsa...
Não comprou o cliapéo

e íoi preso
Cumulo procurava comprar um chapeo na

casa n. 22-1, da rua Senador Euseliio. onde suo
estabelecidos Queiroz & C, fazendo opnSa.7
mento do mesmo com unia nota dc 200?, I01
preso o popular Vicente Gervasio.

E" que o caixeiro da casa, Herculano Fcruan-
des, desconfiando da nota, cinqunnto fingia ir
trocal-a, chamou, pelo telephone a policia, que
cffcctuou n prisão de Gervasio.

Na 2a delegacia auxiliar, onde foi aberto in-
ctuerito, Gervasio declarou ler recebido ii nota
em pagamento de nina divida de Antônio Per-
nclta, um seu conhecido.

A policia vae ouvir Pernettn, mas, apezar d;.s
pfiirmativas de Gervasio, mandou-o para o xa-
drez, a titulo de preso para averiguações

-metüSm-

im vae

Ultimas noticias
da guerra

(Recebidas até as 18 horas)

VERDUN
ioatiuuam os brilha»-

tes snecessos nos
franodzes

PARIS, 23 (Havas) — Continua a ca-
ractcrlsar-sc por uma extrema violência
a batalha dc Verdun, que actüalmcnte se
desenvolve numa frente dc 25 kilometros.
As tropas franeczas reagem continuarnen-
te com suecesso, conseguindo rcalisar, a
despeito do encarniçamento do inimigo,
progressos dignos de nota, retomar obras
fortificadas c alcançar outras vantngqts
dc incontestável valor.

Os suecessos obtidos cm Haudrcmont
c no forte dc Douaumont são particular-
mente notáveis. O segundo, ainda mais
que o primeiro, adquire excepcional im-
portancia, si nos lembrarmos das cxcla-
inações dc victoria com que os allemães
festejaram a conquista do forte, logo
nos primeiros dias da off:r.:iva contra
Verdun. A sua retomada pelas nossas
tropas demonstra que extraordinário ar-
dor anima os nossos soldados c os le-
vou a arvorar a bandeira da liberdade
uo ponto de onde a retiraram tres me-
zes antes. Todas as noticias recebidas di-
rectamente do theatro da luta salientam
o enthusiasma c o ímpeto irresistível com
que as nossas tropas levaram a effeito
a sua vigorosa investida.
As operações na fron- '.A A

teira do Trentina 
"A-

LONDRES, 23 (A NOITE) - Um
jornalista norte-americano que se encon-
tra em Insbruck en»':^'i para aqui, via
Berna, as seguintes informações:

«Na frente do Trentino e do Tyrol
prosegue encarniçadissima a luta.

A Laibach chegaram hontem de ma-
nhã 3.000 austríacos feridos. As perdasdos austríacos, desde o inicio da offen-
siva, elevam-sc a 10.000 homens.

Em Trento estão concentrados dez cor-
pos de Exercito, que serão lançados so-
bre as posições italianas no momento
e no ponto que fôr julgado mais con-
veniente.

Annuncia-se que os austríacos fizeram
muitos prisioneiros.

Estão sendo concentradas também im-
portantes forças ao su! do Tyrol.

Os officiaes austríacos confessam queos italianos estão oppondo tenaz resis-tencia e que em muitos pontos contra-atacam com verdadeira fúria.»
A offensiva àustria-
ca et*a prevista peioestado-maior italiano
BUENOS AIRES, 23 (A. A.)' — O

decano dos jornalistas italianos, desta ca-
pitai, comniendador Basilio Cittadini, fun-dador do jornal «La Pátria degli Itália-ni», que aqui chegou hontem, proceden-te da Itália, entrevistado por vários jor-nalistas declarou que a actual offensiva
austríaca já era, de ha muito, prevista
pelo estado-maior do Exercito italiano,e a esse propósito recordou que du-rante a visita que fez ás linhas do Ison-rn, o general Giacoinetti, demonstrando
a mcxpugnabilidade da linha italiana, re-sumiu a sua opinião, dizendo: «Di quinon si passa».

Acerescentou ainda que á Itália cüm-
pnra fielmente o pacto de Londres.

O processo Casemení
. LONDRES, 23 (A NOITE) - Troseçuiu ho-jo, perante o Tribunal do Jury. o processo aque respondem Sir Roger Casement, conside-raao o chefe do movimento revolucionário daIrlanda, c o soldado Bailc.v, seu cúmplice.

A imprensa parisiensesaúda a Sfaífa
PARIS, 23 (Havas) — Os jornaes saúdama lia in pelo primeiro anniversario da suaentrada na guerra, dedicando calorosas pala-vras de sympnthia A nação que classificamdc herdeira directa da civilisação das velhasnações do Mediterrâneo.
Lembram os jornaes que a Itália esco-llieu o papel que a honra, as aspirações eos interesses nacionacs indicavam, e acere-

scentam que todos se devem inclinar peran-te a polilico generosa odoptana pelo gover-iio^ dc Roma e prestar-lhe a homenagem de-vida a quem assim toma parte no combate
contra o imperialismo em favor da lihcr-dade.
""" ¦«•—¦ ¦¦¦ ¦'— &—«Jg3-frjg>».i i ¦- mmmwamm-mmm*

a política «o mo í.ii.t.vm:

Uma pequena palestra
com o Sr. Soares dos

r Santos
O Sc. Snaics dos Santos, HODador lia pouco

reconhecido, i>> i<> itio Orando do Sul, parto
hoje para o seu Bstildo.

S. Ex, lindou fazendo despedidas, no Se-
nado c, quando so offereeeu CCCflülAo, ache-
KÍuiio-nos u S. lix. e lhe pedimos umas
notas Milne sua viagem, S. h'x. respondeu-
nos:

O liomom político nunca delxn dc peu-
sar na política, Vou ao Ilio (Iraiulc pni-i
iieliegiir-inc aos meus amigos dali, <|iie lia
longos iiiiiios uno vejo. Necessito mesmo de
falai' com o Dr. Horges de Meueiros, de aceflr-
do com quem pauto todos os mtus actos pu-
bllcos.

E quanto oo que se propala por ahi,
soliie a futura presidência da Hcpublica V
Di- ti-rlo tratará também disso...

Não. li' muito cedo para em tal peu-
sar. O assumpto do momento, quo deve pre-
oecupar todos os cplrltos, é a slluaçUo eco-
noilliCU do Brasil. Depois deliu e ua ípoea
própria'; surgirão as Individualidades. O Hio
Orando não tem ambições outras (|iie não as
do futuro da pátria, li isso se evidencia do
proceder da sua bancada, homogênea, cohcsa,
sem eslerilidnilcs, nem cobiças de. posições.

Pretende di-morar-se, doutor V
Não. Quero estar dc volta cm fins de

junho.
Ii o Dr. Soares dos Santos cslcndcu-nos ft

máo, em despedida.
¦ mHHm ¦¦

Os pequenos
Foram feitas liojc no cáes do porto

novas apprchcnsões dc pequenos contra-
bandos: um de baralhos dc cartas e
outro- dc meias de seda.

A Alfândega mandou abrir inquérito.
. .. 1 *mwm »
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O que os inspectores
escolares resolveram

Estiveram crunidos hoje, na Directoria Ge-
ral dc Instrucção, os inspectores escolares.
Nessa reunião, que teve a presidil-a o Dr.
Afranio Peixoto, foram abordados vários as-
sumplos de interesse do ensino, ficando rc-
solvida a unificação dos horários das aulas.
Assim, na zona urbana, as escolas funecio-
narão das 10 ás 15 horas c na rural das 9 ás
14. Os dous turnos, já cm vigor na Escola
Souza Aguiar, serão adoptados nas escolas
em que haja excesso dc freqüência, deveu-
do, nesse sentido, ser feitas pelos inspectores
as respectivas propostas.

Picou lambem assentado que os inspectores
se encarregarão dc organisar, ás qulntns-féí-
ras, as turmas de alumnos das classes media
e dementar, que devem, acompanhados dc
professoras, visitar jardins, museus, etc.
Essa tabeliã servirá para a requisição dos
passes que a Light fornece gratuitamente.

Quanto á distribuição de adjuntas, o Dr.
Afranio Peixoto informou haver já assentado
providencias, devendo ficar esse serviço nor-
malivido dentro de um mez, O fornecimento
de material escolar, informou também, está
sendo objecto de cogitações, devendo S. S.
confcrcnciar com o prefeito no sentido de
conseguir-se do Conselho a única í-oluçâo pos-
sivcl, que 6 a do augineulo da verba a isso
destinada.

 i .. .i «¦¦» *

O Sr. Thomaz
acabou».

Vae começar o Sr. Irineu...
A coiuniissão ile poderes do Senado ouviu

hoje o final da contesta "o do Sr, Thmniu
Delfino ao diploma senatorial do Sr, I ri liou
.Vacilado.

O Sr. Thomaz apresentou photographlas de
assIgutituriiH de diversos eleitores, us quaes,
comparadas com as dos livros eleitoraes, pro-
vam evidentemente a falsidade dc&tns,

Como demonstração dc fraude também a
eominissãn viu u ftssignalura do eleitor .luse"
Martins dos Santos, cm duas secções diversas
e perfeitamente igual cm ambas. Como uu-
mero de escândalo, porém, sobresaiii o caso.
documentado o exposto aos Juizes .o Senado,
do cidadão João Cardoso de .Moura, tres vezes
alistado, em secções diversas , o quo votou
tres vezes, não coincidindo as suas tres as-
signatiiras, quo se dlffcrençam enorme ente
em cada livro.

ila ainda Ires eleitores diferentes, ilida
qual com a sua pci-.-.onnlidiide política, com
o mesmo nome, a mesmi.sslma edailc e a
nicüiiiissiinu mãe, cujo nome foi dado ua fi-
Ilação. Iisse Ires votaram, por tres "plios-
plioros".

l'in faelo ultimo: com documentos officiaes
o Sr, Tlioiuaz Delfino provou que, em 111 fc-
cções min houve eleição. Os pape do Sr.
Irineu, nessas trinta o uma secções, dão no
contestado, Dr. Irineu Machado, dous mil c
muitos votosI...

O Sr. Thomaz Delfino declara que var aca-
bar... Não insultou, não divagou, não deela-
mou, disse. Poi só de documento em do-
eiiinenlo, de verdade em verdade, cxpurg.iniio
falsidades, expondo fraudes, motivo por que,
máo grado seu desejo o interesse, não pôde
ser conciso e teve que ir longe. Vae acabar...
e acaba, mostrando qüo obteve, ua eleição dc
VI dc marro ultimo, para ocupar a cadeira
vaga nn Senado, 2.154 votos c o Sr. Irineu
1.15(1, e conelue: — "Brcvis ísse laboro ob-
scuriis fio"...

lim seguida o Sr. Irineu fnz ironia com a
contestação do Sr. Thomaz Delfino. listava
doente c os médicos, além de remédios, pre-
scrcveram-lhc regi men. Não atlcndeu aos
conselhos dos csculuplos e niottcu-so a ouvir
a entestação...

Gripado, tomou narcótico e sudorlfico em
alias doses... Dormirá sobre a contestação...

Ai da sua saudei... Mal andou cm des-
respeitar os ensinamentos médicosI... Mas
já agora, irá para a frente. O Sr. Thonioz
Delfino propõe niinullar-lhc, dos sete mil e
muitos votos que obteve, mais da quarta par-
te. O seu contcstnilte não se lembrou, porém,
de pedir a annullação do pleito, e terminou
pedindo o seu próprio reconhecimento...
Mas, is«o vac de encontro, á lei eleitoral, ar-
ligo 118, que eslalue a annullação do pleito,
desde que ao candidato diplomado se aniiu'
le mais de metade dos seus votos.

Responderá á contestação, em poucas pa-
ginas e era breve tempo, porque não ten-
ciona vencer a commissão pelo cansaço.

Hcquer cinco dias de praso para responder
ao Sr. Thomaz Delfino. Deferido.

O Sr. Thomaz diz ainda algumas palavras,
ministrando não ..er caso dc annullação d á piei-
to e defende o seu trabalho que, diz, foi per-
feitamente documentado.

Levanta-se a sessão, sendo marcada outra
para o dia 29 desle mez.

Vao ser experimentado
o torpe io explosivo

Nicola Santo
Esteve hoje- no Mlnlsleiio dn Guerra, ou-

de confereneloii com o general Caetano do
l-ailii a respeito <lo seu torpedo-cxploslvo
contra noronnvcí, o cngvuluiio ilnlluno Nl«
cola Saulo.

An que sabemos, ni Eicoln Prftllcn do
Exercito, sob us vistas do engenheiro iuven-
tor, ostáo sendo ultimado. o> trabalhos par.i
n próxima experiência desse torpedo, o quo
se renlisará no campo dc c.tpcrluneiiis da
própria escola, em Santa Cruz.

COMMUNICADOS
nüra j'ti' **ír*
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NVERNO
== quadra perigosa
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para as creanças...

¦Mj
NO

ser
A Sub-IMrcclorin de Rendas da Prefeitura

iniciará no dia 1 de juuho a cobrança do impôs-
to territorial do exercido corrente. A cobrança
.. vá feita mediante a apresentação do conheci-
mento do exercício passado.
—.— .-..— 11. ¦¦—' - ¦¦'¦¦-..¦•-»~«3SgfrCiPi—<-~*-~~-—— ——r^—*

Perdeu o tempo
dinheiro

Manoel Marques Corroa e Joaquim Marques
Corrêa fizeram com .'losé Agostinho Coelho uma
se ciedade, para o fim dc arrendarem, por con-
Irato, a padaria da rua Uranos n. liü, cm Rn-
mos, pela quantia dc 28:000?, a Joaquim Pc-
reira.

Retirando-se o sócio Agostinho Coelho, c
declarada em dissolução a firma, propuseram
os dons primeiros uma acção de notificação,
pela 4" Vara Civel, ao proprietário do prédio,
afim dc que fosse este scienüficadO dc que o
contrato passaria a cllcs, autores, em virtude
d. retirada do outro sócio.

Após correr a acção seus tramites legaes, o
juiz Dr. Souza Gomesjugou nullo todo o pro-
cessado e condemnou os autores na custa, por
impropriedade do meio empregado.

._., .jnados
O S;-. iiiinislro da Agricultura lavrou porta-

rio dcmiltindo o Sr. Dr. César Galvão, iuspe-
clor veterinário, por abandono dc emprego.

D mesmo aconteceu com o Sr. í>r. Leo
r.ehiitiic!-, quê não assumiu no proso legal os
cargos dc chefe da secção de biologia e dc d ire-

| clor iia liíéola lisjicriincutal da Bahia, para os
i qeaes 1'òVi íia Iciiipíií.nç.nieíulo.-

Rio Negro quer pertencer
inteira a Santa Catharina

FLORIANÓPOLIS, _ 23 (A. A.) — Tele-
grammas aqui recebidos de Joinville d:zem
que na cidade do Rio Negro, que tem parle
cm território paranaense e parte em terrilo-
rio catharinensC, ha forte corrente uo sen-
tido da cidade ficar Ioda para í anta Calha-
rina, evitando assim o inconveniente de des-
membrar o município.
—¦ 1 •moim »

Uma nomeação no
Interior

O Sr. ministro do Interior nomeou o escre-
vente juramentado Frederico Moss de Castro
para servir interinamente o 2" offieio tle es-
crivão da Vara dos Feitor, da Fazenda Mutilei-
pai, durante o impedimento do effcetivo, José
de Oliveira Machado, que se acha licenciado.

Nós lhe cobramos apenas o que V.
Ex. deve pagar. Não lhe venderemos
mais barato, mas garantimos vcu«

der-lhe o melhor

Leandro Martiiás & C

OUViDüR, 93 95

O CAFÉ'
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is finanças de Magoas na
Câmara

Na hora do expediente da Câmara dos
Deputados oecupou hoje a tribuna o Sr. Al-
fredo dc Maya, para responder a um tele-
grainina do Dr. Daptisla Accioly, dirigido ao
deputado Costa Rego, e no qual o aclual go-
vernador de Alagoas, com poderes contesta-
dos, declarou que são absolutamente falsas as
affirmativas dos deputados Alfredo de Maya
c Kuzebio de Andrade, sobre ter o governo
alagoano pago obrigações do empréstimo ex-
terno com capitães do antigo Banco do lista-
do.

O Sr. Alfredo de Mara leu diversos tópicos
da mensagem do Sr. Baptista Accioly, go-
vernador prcsumplivo de Alagoas, como con-
sidera o orador, dos quaes consta que effe-
ctivainenl.c foram retirados tresentos e flua-
renla c cinco contos dos capitães daquelle es-
tabeleeimento dc credito para o pagamento
de "coupons" da divida externa. O orador
faz referencias á situação financeira do seu
listado, que o próprio Sr. Accioly confessa
ser affiiclissima, contrapondo sempre aos di-
zeres do tclegramma do Sr. Accioly as deela-
rações da sua mensagem, para concluir que
dcante das contradições verificadas nos dous
documentos fica na duvida de saber si o Sr
Accioly assignou a mensagem sem ler ou o
tclegramma foi passado a sua revelia.
—»¦—¦—¦—  ..-»-—aaQtjg»»"-o-- -.— .i.

O mercado de café abriu desanimado, sem
grande procura c poucos lotes á venda, no
preço de 10$00C c sem que fo.«c verificado
qualquer negocio. No correr do dia houve nc-
gocios para 5G7 saccas, ao preço de 10$700,
por arroba para o typo 7. Hontem e hoje a
bolsa de Nova York funcionou em baixa. As
entradas em nosso mercado continuam a ser
pequenas, tendo sido, bontem, apenas de
5.00!) saccas, quando foram embarcadas
5.095 saccas. O "stock" visível c dc 200.508
saccas. O mercado fechou frouxo.

1 ——i «

As passagens gratuitas da Gen-] Rua do Passeio 54
trai foram por conta da «í em»

de S. Paulo
O Sr. sub-directòr do trafego da Cen-

trai do Brasil, chegou hoje pela manhã
de S. Paulo.

Ao chegar ao seu gabinete expediu
immediatamente ordens no sentido de
ser apurado um «éco» publicado na edi-
ção da A NOITE de hontem sobre via-
jantes graciosos, no irem dc luxo pro-
cedente do norte.

A' tarde nos procurou o Dr. Andrade
para cotnniunicar que dc facto seis cabi-
nes foram oecupadas por passageiros mu-
nidos de passes, porém, por conta do
governo de S. Paulo, de quem recebe
a Central todos os mezes elevada con-
ta de transportes.

— l mtor*. ¦

Os homenageados
los

4S?-

Mr. Eduardo de Magalhães
Clinica medica, particularmente doenças do

estômago, pulmão e nervosas. Luva uas mo»
lestias rebeldes da neiic mucosas, nrtlitilis-
mo, syphilis e morphéa. ua cons. e applica e"Uadium" ás 2 horas ja rua Sete de Setembro
n. 135.

HOJE—Terça-feira, 23 de maio-HOJE

Granáe festival dedicado aos
sympathicos duettistas OS GERALDOS,
com o concurso dos artistas ROSAI.BA,
FaNNY rodier, trio kaniezsky,
bu13u', mad doisy, gloria tel-
les, messendaglico, la sala-
manquina, bella sinaya, arlét-
te fourget, mercedes costa
e LOS MEYER, sob a direcção do <;ca>

baretista» ÍULIU DE MORAES

Grande corpo de bailarinos sob a
do professor CYRO

direcção

fet!«gsss surpresas! i
accao

Fallcceu ás 10 horas, na Casa dc Saude
S. Sebastião, Mlle. Amélia de Miranda Rosa,
irmã do nosso collcga de imprensa Manoel
de Miranda llosa,

Na reunião dc hoje os doutorandos da Fa-
cuidado de Medicina elegeram como para-
nymplios homenageados os professores Urs.
Fernando de Magalhães c Osório dc Almeida.

»—«fflfiOflJ»*—*¦ •mmmm

Conferência no Ministério do
Interior

Com o Sr. ministre, do Interior confereu-
ciou hoje, ã tarde, o Sr. Dr. Garfield de
Almeida, director do hospital S. Sebastião.

Versou essa conferência sobre a situação
actual daquelle departamento da Saude l'u-
blica, dando conta o Dr. Garfield no Sr. mi-
nistro da commissão de que foi lia tr-mp-.is
incumbido, relativamente á applicação da la-
bella de alimentação ora em vigor e mau-
dada ali adoplar por determinação dc S. Ex.,
de accordo com o director de Sande Publica.

O Sr. ministro foi, no mesmo tempo, scien-
üficadò de que a situação P.ctual i:o hospi-
tal está completamente nòrmalisada.

O Dr. Garfield oxliibiu dmlos e estatísticas
comprobatorios de (pie a tabeliã referida eslá
sondo cumprida sem prejuízo pnra os doen-
tes ali internados e sem augmento de des-
pesa.

„ i.a mgHMgflw»»-»»
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Cio
Io juiz da

iiencia um nego
de moveis

Vara í',i\-el foi declarada nbev-
U i\ fallencia do negociante Francisco l/.zc, es-
1 beleeido á rua Luiz tie Camões n. 83, com com-
mercio th- moveis.

A fallencia foi requerida peio negocianle co-
roncl Anlonio Amancio Nogueira cie Oliveira,
portador d« uma promissória do valor c«u ....

m
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No cartório da delegacia do 15° dislricto
policial foram boje autuados Alberto Dunr-
ie dn Cosia e Francisco Manoel Gaspar, por
se acharem empenhados em lula corporal ua
rua do Mattoso.

Ambos são padeiros e saíram ligeiramente
arranhados.

O Sr. almirante ministro da Marinha deter-
minou que desembarquem amanhã, duas com-
paíiliins isoladas, uma do Batalhão Naval e ou-
tra do Corpo de Marinheiros Nacionacs, para
juntamente com ns forças do Exercito, toma-
mu parle na formatura dc amanhã.

O Sr. ministro do Exterior se fará represen-
lir amanhã, defronte á estatua do general Oso-
rio, pelo Sr. Dr. Souza Dantas, aub-secretario
dacujcllc ministério.
—«—im. ——— •m9*mêm^t^gmm^mammmmammmmm^mmm. ——«w—¦

fui 09 proau-
los meaicinaes

O Sr. Rodolpho lies.;, com drogaria e de-
posito de produclos. chimicos e pharmaecutir
cos á rua Sele de Setembro, queixou-se á
policia que de seu estabelecimento fornm íur-
lados niiiilos vidros do preparado medicinal"F.urj'llimine Bethan", produeto hojs enca-

è-jméo.... . --- - - - - -¦-.—.
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O Sr. inspector c!:i Alfândega designou

o primeiro escripturario Manoel de Cas-
tro Lima para servir interinamente no
cargo de ajudante de guarda-mór.
'— — ¦"—¦¦¦¦' » .^t ——¦¦¦»-

OCtiVOS !"S0
O general Caetano de Faria, ministro Éla

Guerra, em aviso que assignaríi amanhã; mau-
dará adoplar no Exercito os dislinetivos pa-
ra as praças .classificadas em primeiro logar
nos concursos individuaes de instrucção c
para os atiradores que tiverem obtido o:í me-
lliorcs resultados nos tiros de instrucção.

Esses dislinetivos serão usados pelas pra-
ças, nos seus uniformes, quer durante o tem-
po que servirem nas fileiras, quer na rescr-
va, e ficarão sendo propriedade sua.

Para os classificados nos concursos de in-
slruceão, o distinetivò será uma medalha de
bronze, com passador cio mesmo metal, presa
por uma fita vermelha e preta, no peito, do
lado esquerdo; para os classificados nas pro-
vas de tiro. o distinetivò constará dc um es-
cudo de metal amarello para ser collocado no
braço esquerdo.

As praças premiadas terão, como regalia, o
mesmo clircilo que os cabos, no que concerne
ao cngajamcnelo.

e ja na
electríca

iüZ

eheu hoje
Mciiileir,;);

O Sr. ministro do Interior rc
radiotclcgeamma do Sr. Augusto
prefeito do Rio Branco, no Alto Acre, com-
municando a S. Ex. a inauguração do ser-
viço d« illnaiinaçã» eiectrica naquella ci-'«ile.; .... *~

.. í».

AOS BOHEMIO
Construcções civi, peí03 engcnlieiros
Uun& Qinm cie k'mi:*M-Â e

Serzsüeilo Oaniiiss Mendes
«Jornal do lirasil!), 5- andar

Dr. Uodoval de Freitas, cirurgião do Hos-
pitai Central da Marinha — Cirurgia geral,
parlos e moléstias de senhoras. Ilosidcheia :
Rua Conde de Bomfim u. 013, telephone 5o't,
villa. Tem na própria residência unir, InsVol-
lação privativa para sua clinica cirúrgica.'
Consultório : ftun Gonçalves Dias n. (it, de
1 ás !i — Telephone 0.132, centrai". Tendo'
regressado de Poços de Caldas, acha-se nova-
mente á disposição de seus clientes.

Rspueil© ©©r
(MISSA DE 30° DIA)

Anna Christiiia M. Corrêa, filhoso
nora, genro e netos: Malhildo Cor-
rca> Cunha, Agncllo Corrêa Júnior,
Guilherme Corrêa. Francisco Corrêa,
Agncllo Corrêa N.Ilo, Euphrasl&jj
Cunha Filho c .Tulicta Ferreira Cor-'

convidam as pessoas 'te sua amisiido
para assistir á missa dc Í10J dia, que mau-
dam celebrar por alma do seu querido c ines-
quecivcl esposo, pae, avô e sogro, ás '.' horas
do dia 25, na egreja do S.S. Coração cíc Ma-
ria, á rua Cardoso, Meyer.

Loteria da Bahia

1
rèa.

Resumo dos prêmios da 76s extracção Cfu
1910; 4S extracção da loteria do plano n. 17,
rcalisada hoje, sob a presidência do Sr. Dr.!
Edgard Doria:
37G30  19:000500
3G250 2:000§000
53338 1:000S000
12819 r.OOíOOO

4 47S83 500ÇOOO

'''.' 
i

fí
^'

mi m
'¦i'(
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LOTERIA FEDERAL
lli-Miiiiii dou premiou tln loteria ila Copll-il

Federal, plano n, 037, extwilitdn hojet
16888 ,,., IÜ1OOO8OQO-•'•''¦' • ¦ i • t • • • •  i.. .i lõflniQoií
•1111 •'! ) :iliiu iii.il
llllllli I ;ll Mhl
8800 1 :iiiiii - ni i .

t'-'-''; ;,ui. --nio
•'«Vim .; .UOÍOilf)
•'••'li'1' 5000000
3"lil diii-iuoi

A NOmt»-TiTÇu-fciru, a3 dc Mnio de 1916
MMggWg 1 ~---»»nr imi 1

Deram hojei
Antigo  .'188 ríítrc
Moderno  .-, i:i Cavullo
llio 10!) Burro
SoMeudo (iullo

Para umunhii:

li
:i.vi

IA
015

IVIAiMIcIüm viHGEivi
PattQuniacla (reclame) kilo <i 3^800 üi-

virloi 149 Lelierln ?nimvri,

¦ O Lopes
I" quem iin a lorliiiia imn- rannln nu- l-oti.-n.ii« ude-

»ec. inaioie- viiiilngon' <to publico.110 liF-1nn.11 •: mal- ii|H>>bi> «obro corrnlai de ca,
*.illo«. — Rua du Ouvidor, l«i.

Br. iMlano ia Silva
Moléstias do pulmão. À. Uru.<uava;ia 35

Das < ás 4

1'ii.iH'» rlHihM
Anua ic-in micróbio* Uouçai^aí Ploto. Ai

fnndega lOfi

TsnenioC oero Parfeito í:errcira
o coronel Cj-priano Ferreira c sua

filiililin cniiviiiiiiii ns parentes e anil-
«os para assistir uma missa, na
matriz de S. Kr.inciscn Xavier, nu Iin-
genhn Velho, iis !• horas do dia '.'li

** tproximu sexta-feira), por Intenção
-iin alma du seu Idolatrado filho CICERO,
fulfccido cm Porlo Alegre, Mio Cirande do
Sul, no di.-i I'.i do corrente. Antecipam pro-
fundos agradecimentos.

_8.j/.»í£í Ferpeipa Parla
(ESPKHA, SUL DE MINASi
João Ferreira Martins Porlo e espu-

sa, MnnooJ Duarte Ferreira Porlo e
esposa, João Ferreira Porto Filho, lios
v primos do fnllccido, convidam os
ik-mais parentes e amigos pnra nssi--«™ tirem á missa dc sétimo dia cpie pilo

Sterno repouso de seu sobrinho o primo fazem
celebrar amanhã, ás !) hora:,, mi matriz da
Candeiaria. Desde já su confessam agradeci-
dos.

A suecessão amazonense

A lyrica do Apollo
•MEPHISTOPHELES»

O Apollo encllOtl-.O limitem, u cunha, pnrn ou-
vir ii nuiliieloHO partitura dn pootii-nniilco V-
ligo llnllo. Nào uns engnnnmoH por certo si
iihsiíKuriirmnH quo a plfllen dc limitem era a
nmls escolhida (1.18 que lem lido a urinai lem-
iiorodo lyrlca nn antigo thoalrn dn empresa
llilli-r, c qua rullinvn por Ioda i-lln uniu cum-
cloiiniile expectativa. Assim, póitc-sc dl/cr quu
as primeiras nolns dc iircliestru, no prólogo, lo-
rnui rflccblilni por um verdadeiro "trli.son" du
QMolhldn iisslslcnclii, que, pAilc, i influi, no
descer o p.inim, dnr expiueíui no JuMo eullui-
KliiHino pi -Io quiinln conseguiu '» Sr. ilu AiiroIIh,
CO 111 ns BUn"8 trliilii figuras, siilii-iido-sc ipic o"Mi-phhtíipheles" nào é dns opcrilH cmn (|II6
cMojiiut in ils faniilIariNiidoH ns nossos proles-
sores dc orolieslra,

lufollzmanto, porém, o decorrer dn ''solroo'1
mio correspondeu liarniuiilortiimciilc com a pro-
mc>sa do prólogo, coniliroinotloiidu flagruulc-
nicnlo o desempenho dn "Meplilstoplielos" o
tt-iior Del Uy, cujas nolns do registo grave silo
dc uma luinenlnvel precariedade e quo se acha-
va vislcclinonlo disposto n mio ligar a mínima
Importância a seu papel, Isso, como go prevê,
prejudicou onormcmonlo a Sra. Doldini "Mm-
líiirldn" g "Ilelcna", om seus ducllos com"Fausto", quo fórum assim sncrifIçados.

O Sr. Melochi, quasi nflo se precisa dizer, não
desmentiu n expectativa de quo seria um ox-
ccllcnle c Imprcsslnnauto "Mephlsto", Os liai-
lados foram bom executados e nló os coros,
num "lour dc force" do seu eiisaiudor, não cau-
mrain grandes cmilrnrledndcs aos ouvidos dos
espectiulori •:.- A.

-.- —••K>!*-

Flores Naturaes
Acc.itnru-sc cnconimetidas c!c coroas dc

flores naturaes desde 2ó.fooo.
X';t litbricn do flores e coroas dc !tbis-

cuit" e jianno á nia do Passeio n. 62.

Um toruLto
Oh ! "siò", sac dahi !
Espere 11111 momento, já me rellro,Não; sue jú, ipie uíio estou pnrn espe-

rar,
Pois então não saio ! A rua ê publica.Pois sues...

12 o "jjury" Moysés lludrigiies, virando :i
vassoura, deu diuis fortes pauladas no menor
Antônio dos Santos, de 10 nnnos, (pie caiu
por terra desacordado.

A cena passou-se na praça da. Republica,
quando Antônio comprava doce de um ven-
dedor ambulante.

O nggressur foi preso e a vlctima coudii-
/ida para a dolcgacia du 11" districto, onde
foi medicada.

& Sr. João Lopes declina a sua
indicação

MANÃOS, 22 (A. A.) (Retardado) — Na
noite ile sabbado passado, ri-nlisoti-se uma rc-
união no palaeio do governo, á (pia) compare-
deram dezenove deputados, sendo a assem-
blfca presidida pelo governador.

Depois de falarein varias dns pessoas pre-
sentes, deliberou-so recusar n candidatura do
engenheiro Crespo de Castro, por ser inelcgi-
vel, sendo lida uma carta do Dr. .loão Lopes,
(lecliiuinofl a sua Indicação para o cargo.

Os deputados dirigiram u mti-legr.imma .10
Dr. Wcnccsláo liraz, presidente da Hepubli-
cn, c á bancada do Amazonas, explicando os
motivos du recusa da candidatura Crespo c
indicando os nomes dos Drs. Adriano Jorge,
F-u-lgencio Vida e Alcântara Bacellar.

¦ ¦—». mm

coitos DusnoBi
¦Tlcuniram-se hoiitem, em sessão extrnordlna-

ria. a directoria do Ae. C. B. c commissão
dos festejos em homenagem a Santos Du-
monl.

Enlre as deliberações então tomadas, esià
n de (jue no dia 28 do corrente, ás 10 bo-
rns, haja a inauguração da Escola de Avia-
ção dc Club Brasileiro, com a presençt
dos Srs. presidente dn Republica, Santos
Dumont, ministros da Guerra, Marinha, In-
terior e demais autoridades do paiz.

A coiulucção para o Campo dos Affonsos.
na estação Marechal Hermes, será, naqiielle
din, de meia em meia hora.

— Ficou deliberado tombem realisar-se :i
sessão niagna n 25 do corrente, havendo, em
seguida, o "ehá-tiingôM, na Sorvetcrio Al-
Veiir, c.wde se fará o sorteio "astral" e não
o das flores como fora noticiado.

 \'n dia 1 rcalistir-scrilo as corridas no
Derl'y-Clul), em homenagem a Santos Du-
inònt, havendo, por parte do governo, mais
unia prova de consideração para eom o il-
lustre, brasileiro, fazendo eom ijue o "ponto"
nas repnrlieòes seja facultativo. Não haverá,
então, expediente nos bancos o Alfândega.

 Santos Dumont hontem se ocetipou
de visitas ás pessoas de suas relações parti-
ciliares.

 Foi entregue honlem pelo Cyulo Thea-
trai llrnsileiro á thesouraria do Acro Club a
quantia de 2fi4$600, produelo de 20 "|° sobre
a renda do espeetiiculo realisiiclo no Palace-
Thealrc, no dia II) ultimo.
._—»—_,¦-»-..„.,..,, _—¦.._,,.>—ajg.çfr;)!-»,—^ -¦¦,„,.„ ...,..,.

èâàBÂSEt 00 RESTAURANT 09 CLUB
TENENTES 00 QíASO

Avenida Rio Branca n. i 79
Riiccesso dn iiuiipe soh a ilirec.ção do enharetier

JUIilp 1)13 .ilOHAKS ! Hxitn do duo romano Mayer! So-
rèlli l!ii igi-', liailarinas ilulianns,! Huliú. eançunclisla
hfispiinhola ! trléllo l',aigére e Mad-floissy, cantoras à
Voz! Trio Kiniilx, liiiilm-inas russas! Gloria Telles,
bailarina hespiuilinhi ! Jane Latvglois, canturu frnnce-
in! Hoíiilva, (-autora a dicção! Les 0' Arco, duettistns
(iiimieos! II,-Ha Rinnva, cantora oriaulal!

Único eidi.uet de luxo!

mundo e ume
íolá..-.

Processou e é processado
Mu uma velha contenda, no morro <k> San-

..o Anlonlo, enlre o capitão Onofre de Alniei-¦ lia, zelador dos próprios uacionaes naipielfe
local, e o inotorneiro da Light, Lúcio Josó
dc(Carvalho.

Atrasado esle no pagamento de alugueis
(pie devia ao capitão, viu-se ale processado
pela policia, porque ameaçasse o seu credor.
Queria mais o capitão: exigiu dn policia quofizesse o despejo de Lúcio, e, como não eon-
seguisse, representou ao Io delegado auxiliai'
contra o liivAlbuqitercpie Mello, delegado Io-
cal, que, informando, disse a cousa como
ella era.

- O capitão queria o policia a seu serviço
particular...

Não podendo despejar legalmente o nw-
torneiro, porque se trata de dependência de
um próprio nacional, esta noite, o capitão
Onofre poz nn rua os moveis dc Lúcio, em
sua ausência. Sciente da violência, a poli-cia abriu inquérito.

ii agora, por sua vez, está o capitão seado
jBíoecssado.

-,„ .l..,.„.„...i—.--...l»^!.^!-,^. ,,,., .ii,.,. —~—.w.

Doentias do apparelho diges-
íivo fí cio svsíema nervoso.
Raios X. --Dp. Renaío de Sousa
àopes; ru;i S. José, í% di z ás .).

Ojübileu do bispo
DE NICTHEROY

As festas de hoje, amanha
e depois de amanhã

A vl-dnliii eldnile oslevo liojü em fe*las. Ii'
i|ilu a t:«i-rjii Ciillioliia coiiiiiicmoroii cum
iinmpa it Jiihlleit da (irdeiiavAo naeordotttl de
I). Agostinho liriiiit».!, bispo dr Nletheroy.

Na ealhcdral foi às III a nieln hoias cala-
brada missa cm neciin dc gracn i, com nüi»
tcncln do IriiiaiiiliiilPH, cimfriirluiii rfevoçõCH,
cullogtoi a o eh-ro cm geral, prcgniiiiu o Hev,
pndre Olymplo de Castro.

Nn matriz do 8Ao fionrenvn, «lem de " IV-
Dciiiu". foram cnlóailos eautleiH wicro , oe-
mipuudn a iiiliun.i migrada o R.Vriin, padre
frciirlque dc .Mngnlhiici,

No palácio eplucopiil foi o Sr, bispo dioce-¦.ano ..unindo, em nome do-, piirochliino» ilu
Silo l.oiircilco, pelo IJr, 0«'ftr Pr/cwiido-
wshl.

O Dr. Nilo 1'ecaiilia, presidente do listado.
fer-flp repreciilur nu mlsm por seu ajiiduulc
dc ordens, capitão ,loAo Pereira dos Snnlos
Abreu.

Amanhã, no Collegio Sntcslnno de Santa
ItosB. em homenagem Aiptcllu data, ser/i cm-
cutntlo o MCRiihile progrninmn:

A» li c 15, 1 1 _ c !l lioin--, mli as un ca-
pclJn;

A's l.'l horas, no pateo. Iin.lcomciito d.\.
bnndelrna nacional e pontifícia, com o, rc .pe-
cllvos livninns; gymua.itlea s\u-ai e desfile cm
continência nn Sr, hi.-po diocesano;

A's Ifi horns e 30 minutos, festival lio mi-
llio dc iicloü dn collegio.

Depois de amanhã serfto roa|lsndos fcslc-
jos promovido:, pelas irmãs o alumnns do Ora-
torio Festivo e N. S. Au.NllIndoiii, liuvcndo
niis-iii As 7 e 15,

No salão do aclos ImverA, ás 11 l _ horas,
umn parto recreativa,

Um regiilüinento para a
venda do pão

—¦¦ ¦ • ¦—

O PRO.ÍECTO LKltE
RIBIClIiO

M

Na
n Sr.
Jeclo

"0

AH

->('->m'io dc li,.|
l.iltc lllbciiii

du Ciin .clhii Municipal
ni 111 iii-d o siglliutc pio

Conselho .Municipal rcsohc :
Hen o prefeito nulo

II vclldn
iV jindar

••iiiln n rc-
du piin a

UN «pie lis'-
giiliirlmir e regulnmcnlni
peso, i-sl.ilirU-ccijdi', liaraevitarem este B.vslemn de vchilu.. dlreeliiiiiun
te nu por melo de depotllnii, volnnles, vle :

n) u t.vpo dns pilou, com fixação du recpu
divii peso;

In n «iiuiliiliide das farinhas, fcrinciilo»,
••le.;

o o preço oi,'iNiiiiii p
1'iingiMpho único

das illspusicfti", iiclm.i

as mm$&
VVWw s« -

AimocIncBo Brusflelrn il«* IMiarmocciitleoi
IIciiik se hoje, As .0 hornHi em iiKsombWn K«'-

iiii cxliMiiidiniiilii, a AsrooIiivAo llrotdlclru du
Phnriimceullcos,

Ordem do dln Iiii li/flo «In enrgn dc pmoillti-
dor v o sciiulmeiiio da "Questiio dns [ílinnnn-
cliis",

(Jionilo dns .Miieliinlsiii:. du Marinha Civil
rauio-se
o priijt-

Iin) iissoinhlín gcrul cxlrnonllnnrln,
lioje esta eiilleilhidiide, para illneiillr
eludi Kcderuciiii Marlllnia,

A reuiiliin effcclun-sc nn sede, ú
Ciiiiilcliiriu a. im, iis '.'" horn»,

rua

«•*>»

n.i a vciu
Plcnm C.NC
pfies muls

pinados
dc con-

WifisBÉdroíld.TuS;;'
nmw-i*»iwiwin-iww«iiwi>' Iwm-ii-WW—M

proslaçòcsl
ALFÂNDEGA, 111

—«»-
0 crime no R. G. do Sul

UM FRÃTRICIDIO
l'Oni'0 ALUGUE; :!.'! (A. A ) •-• Rin Alfrc-

do (Hiiivcs, o Indivíduo dc nome Ituiiinno Cou-
te assassinou friamente o seu irmão Virgílio
Coute. O criminoso foi preso.

1'OKTO ALIÍOHIá, 23 (A. A.i Foi ursas-
siundo cm í.iitfon Vermelha o fa/.cndelro Sr.
Ildefonsn Lourenço,

iaj»-

(FflDUtMBKUruunvLws mu
CHA'-TANGO

em lionp a SANTOS DUMONT

GTSELIA!....
Xm-.i linlura, ipie está prvililüiuilo real sucee;

so. 1'niea i|iie dá a còr prelo natural c luslrnsf
sem conter nitrato de pi-iitu ou ns seus siícs. ¦
Vcudeiu se em loiliis as [icrliuiiitrias. iJeposiln ge
ral:_ilruzni & C, rua do Hospício l>i, lliu d
Janeiro,

Leia isto, Dr. Arrojado
Fomos procurado pelo Sr. .1. de Ubyrajara,

da firma João Vasques Alvares, (pie nos trou-
xc esclarecimentos sobre uma nossa local de
honlem, relativa ;i retirada dc mercadorias
da estação dc S. Diogo, sem conhecimentos.

Diz o Sr. Ubyrajara que as 14 ba nicas de
ovos vieram consignadas aquclla firma, pois
haviam sido adquiridas cm Itnpccerlen a um
seu antigo fornecedor.

Dando-se, porém, baixa do preço, a firma
Vasques lelegraphou, scienlifienndo o facto
ao fornecedor, liste, encontrando quem pa-
gnssc mais, quando a mercadoria estava na
estação, fez negocio, não avisando, porém, á
firma Ya-,ques, (pie, assim, retirou as barri-
cas, por meio de uni certificado. Só mais lar-
de foi o caso esclarecido, mio tendo havido
nenhuma intenção dolosa.

Entretanto, não deixa, de ser uma irregu-
laridiidc a entrega de mercadorias por meio
de um simples certificado, no mesmo dia da
chegada dos volumes, quando o consignutario,
falso ou verdadeiro, ainda não podia allegar
extravio on demora dos conhecimentos.

E' para esse ponto que insistimos em pe-
dir a attenção do Sr. director da Central.

¦ —t» 

Garage Mercedes
TELEPHONE CENTRAL 438

O. S. Rodrigues & Comp.

0 Centro Telephonico dos
Telegraphos

Coininiinieam-nos :
"O Centro .Telephonica da Repartição Ge-

ral dos Telegraplios, em S. Christovão, pus-
sou a funccionnr no mesmo prédio em que se
acha a respectiva estação Iclegraphica.

Por motivo dessa mudança ficarão por ai-
guns dias interrompidas diversas linhas liga-
das aquelle centro, devendo ser dentro em
pouco normalisado o serviço dc correspon-
delicia."

1 -.?»¦ 

Or. Roberto à Souza Lois - SS.
Prof. na Fac. de Medicina do Rio. Preços
módicos. Cons. Assembléa, 56.

-4SG&*-

LADRÕES AUDAZES
.9

Surraram o guarda no-
ctunio, mas deixaram o

r
Os ladrões, pela madrugada de hoje, penetra-

ram por meio de arromhninento no armazém dc
molhados do Sr. José Ferreira da Costa, á rua
Coronel Knngel li. 23 A, em Cascaduro.

Os audaciosos operadores, (pie para levarem
avante o seu intento arrombaram uma das por-
ias do fundo dn cosa qne dá para um terreno
baldioj levaram mercadorias no valor de 
800SOOO.

Quando conduziam o produelo do roubo pela
Bstradn Heal de Santa Cruz, o guarda n. !) du
Gunrdn Nocturna do 20" districto. deteve-os, rc-
cebendo em troca umn wrmidavcl surra, após
a qual evadirnm-se os duplamente audaciosos
salteudores, deixando no entanto, o produeto do
roubo.

O guarda foi medicado em unia phnrmaeia lo-
cal c o i-onbo levado pnra a delegacia do 20"
districto, á disposição do 23", (pie se fez repre-
sentar iio local do roubo e arrombamento pelo
commissario Áridos Tavares, que providenciou
em seguiu;!.

Sr. Meira de Vasconcellos °9i°írIP7A,
IJucenlc dn

Fac, de Medicina. Const: S. José I \i. Das 2 ás i horas

oi suspensa a venda do assucar
em Buenos Aires

BUENOS AIRESi 23 (A. A.) — Devido á
cai-eslia do assucar, os uegociantes retalbis-
tas resolveram suspender a venda desse ge-
uero, pois os uctuaes preços não lhes deixam
margem para lucro aJgtiin.

Exames ele saíag|'aae- ãnalysée
de sicsffías, e4fs.

Tiv.. Bruno Lobo e .Maurício dê Medeiros.
da Fuculd. dc Medicina — Laboratório de
Annlyses e Pesquizas; ROSÁRIO 168. esq. pra>
ça ííoej. Bêc®. JfL <k Ws. W. ÍÍM.;

Quintii-feira, das 23 a 1 horn. com a pre-sçnçu deste llluatrç pn tri cio, S. Ex. o Sr. pre-sidento da Republica, alttia autoridades civis,
militares, pessoas gradas e directoria do Acro
club Brasileiro.

Os bilhetes de ingresso e posse das mesas,
com direito a 3 cadeiras e .1 todo o serviço
constante do cardápio, paru o referido chã, -,(>
se encontram á venda neste, estabelecimento.

Preço. 20$000
Acham-se egualinenle á venda no mesmo Io-

cal os bilhetes para o torneio astral, orguni-
sado por esta sorveteria, era beneficio do
Acro Club, constando de 5 voliosissimos pre-mios, a renlisar-sc durante o referido chá.

Preço da 1 série, IOSOOO edas demais. 58000
» ««»»» i-

Para a Cruz Vermelha Italiana
Passando amanhã o Io aunoversario da en-

trada da Itália na guerraWcrgSr. Joaè Gallo,
proprietrio do restaurante "Là'-/roscaua", cc-
dc a essa nobre instituição o"' pfoduoto dos ai-
mocos deste dia, de 10 âs 14 horas ímenos as
bebidas.. Outrosim os raixeiros do dito
restaurante cederão, para o ruesmo fim, o seu
dia dc salário.

PASTA PERDIDA
Gratifica-se a quem entregar ao Tabel-

liào Roquette, Rosário 116, ou á rua Vo-
luntarios 332, uma pasta de couro ama-
rello contendo diversas escripturas e que
foi esquecida hoje em um bonde do Lar-
go dos Leões.

Roubando meíaes do
trem

Na estação de S. Mathcus, no Estado do
Rio. foi descoberto, quando com um alica-
te despregava inetnes do trem, o ladrão Pe-
dro Ferreiro.

O agente dn estação prendeu-o em flagran-
le. Ao envés, porém, de entrcgal-o ns auto-
ridades locaes, enviou-o para o agente da es-
tação Central. Este fez apreseiital-o á dele-
gacia «lo 14" districto.

-*¦ ¦**>»*

MU PALA1S ROYAL
— Grand atelier de hautè coutuic -

128, OUVIDOR

Fora dos trilhos
Hontem, ás 19 horas, a maebina do trem

S. U. 108, da Central do Brasil, que, por
estar avariado o jogo da fornalha., teve de
ser recolhida, descarrilou o mesmo jogo ao
entrar para a linha B, impedindo esta c a
linha Ç, na estação Central.

O movimento dos trens e a linha nada sof-
freram, lendo ficado prompto o enearrlla-
mento da mesma ás 10 e 80.

Os recursos para o encarrilameulo foram
prestados pelo pessoal do deposito de São
Diogo.
—--¦ 1 —fl*!*1 ¦* . ¦¦¦¦,..

TahGlIlào NOEfiBIO Dft SILVEiftA
RUA DA ALFANDIÍOA12. -Teloiiboiia. 6fta
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h herança ia Mme. Zizink
Com relação á noticia (jue demos honlem

dc um pugilato entre os Srs. Targino da Sil-
va Cordeiro e Manoel Meira de Figueiredo,
fomos hoje procurados pelo primeiro desses
senhores, que nos declarou não ter provoca-
do a scena desagradável em que se viu en-
volvido; pelo contrario, fora elle o aggre-
ilido, sendo obrigado a 1'eagir.
'— "" —*—«seta»»—¦r ¦ ¦" " ¦' ' ¦¦ ¦——

CHARUTOS VKRDIIiX
UM 300 RÉIS, DOUS 500 RÉIS

X ?
Um cavalheiro Iroirxc-nos para ser restituido

a quem o penleu, um broche de ouro, que eu-
coutròu na rua das Laranjeiras.
—»—~  '-'" t—*af^.^-y«J-»-» _ , „ [

Depois de despedido da
casas ainda cobrava con-

ias e passava recibo
A companhia de Slachinas Singei" apresen-

lou queixa a 1" delegacia auxiliar, contra seu
ex-cinpregado cobrado.- João Poerio. Dou-,
annos depois de ler sido despedido, João áin-
da recebia contas dá companhia, passando os
respectivos recibos e embolsando o dinheiro.

O Br. I.éoii ^Rausâouliercs mandou prender
para averiguações o aceusado, sendo ossa
missão confiada aos agentes Valenlim e
.Álvaro, da Ia delegacia auxiliar.

João PocrSo foi pre-=.o esta Eaajibi js-s?
aquelles policiaes.

DK. GOBIOY- liüinultoiio: rira Üet*
de Setemtiro u. Sit\ .tsg

_ ás 4., Rss&í, rm llssfcsdo >J« Asgú» *5í itóSete, 
'.

felinrlns dn que ile padarias, vulgarmente co-
nhccfdoH por "pfies dc luxo' — Celropolis,
Iticii. Vienna, ele.

Ari. "' O iirceo csliibclccldii será fixo
durante o Iriuicslle «pie se seguir, e .1 sim
prcflMn.iio. ipie a Prcfciiur.i tornará publica
por edital, publicado no seu órgão (ifficlai,
será enlouliulii lendo por haxe a méilhi 1I01
preço dns farinhas, 110 curso do trimestre lin-l
uicdiiitiimcnle uiilerlor.

Art. .1" — li' nipil declarada liilelromenle
I respeitada a liberdade do cinniueiclo de min.

sujeitos todos os fabricantes o coniniercinii-]
tes deste artigo, dn gemi. ás leis dc li.vglenc
c outras, om vigor nu que viciem a ser 

'legal- 
1 r-> j -» j. tmonto .tccrcl(..d..s. ficando, porém, desde já fcSÍaO CHI ffrèVS ÜS te!C=

esliüielecldo quo o còmmercio folio nos 1110I- ' "
des prescriptos por esla Pd gosará, como pre-
mio coiiceoldn pela municipalidade, dc uma
rcducçãi) de (pmiciicla c nove qulnqungcsi-
mas parles do imposto de alvará (le licença
que for estabelecido para os fitbrleanlcs e
coiinucrclnnlos que mio ndoplarem os men-
cionaiiíis moldes.

Art." I" — Aquelle que, tendo so obrigado
a vender o pão a peso, e, Inio lul se cucou- , .
Irnndo licenciado, Iransgredlr os termos da dcmltti
licença, passando a vendcl-o mio a peso, sof- c|t|,
frera a multa dc liOOOSOOO (um couto de
réis) independentemente do pagamento da
dlffcrcnçn do respectivo Imposto, quo será
integral em qualquer ãpoca do anuo.

Ai-rTú0 — Para seiencia do publico os lo-
Caes de venda do pão a peso serão asslgiialn-

?os 
por um distinetivo estabelecido pela Pre-

eiliira, privativo das respectivas casas ven-
dedoras, devendo 11 liibclln dos preços que es-
tiverem cm vigor, traçada em bem legíveis
caracteres, estar permanentemente exposta
110 ponto mais oceessivej ao olhar dos com-
pradores, sob pena de multa dc IOO^ijiii) por
infracçflo.

Art. li" — Qualquer fraude 110 peso do pão
ou na qualidade das farinhas será punida
com a multa dc .iitlsiiiil), elevada ao dobro nu
primeira reincidência, e cassação da licença,
por um anuo, sem nenhuma restituição dos
impostos pagos, nn segunda.

Art. 7o — A presente lei enirará cm exe-
cuciio logo que for possível coniplelal-a com
a Indispensável modificação da lei orçamen-
taria em vigor, presumivelmente, portanto,
do vindouro exercido de 1917, inclusive, em
deante.

Art. 8o — Rcvogom-se as disposições em
contrario."

phonistas da Pernam-
buco T. G.

HKCirií. J:i (A. A.l - l)cclarnriim-se cm
parede pacifica .is Iclephollislas c emprega-
das «In Pornnmlmen Telephone tlompany,
correndo como certo quo a mesma companhia

i as piircdlstas, não neccitando as rc-
ções das mesmas.

»—<M» »

PRE.DBOS NA AVCNSDA
Alngam-so m -1-. uiulare.s s

) illus da Avoiiiilii Itio Uruucu II.
apartamentos.

Traiu-se 110 I". andar do 117

iparaililllieule
IITe 119, c 111 grau 1

da iiiefiini Av, ni Ia.
-•—^34*B3*>

A balalha de Tuyuty
Em commomoração á data dc amanhã, que

relembra a batalha de Tuyuty, será realisada
uma pcciuena parada pelas forças do Exèrc(to
sob o commundo do coronel Jcsuino dc Albu-
querque, do 56° de caçadores.

As forças desfilarão em continência dean-
te da estatua do general Osório, na praça
Quinze de Novembro.

Comparecerão a essa feslu. que se realisará
ás 12 horas, o presidente da Republica, mi-
nistros e altas autoridades do listado, já con-
vídadns pelo general Caetano de Faria, li-
tular da pasta da Guerra.

> —«¦» 

Um Furtado que furtava
gazolina

A policia marítima prendeu o indivíduo
Oscar du Silva Furtado, remettendo-o á 2" de-
legacia auxiliar, por ter sido o mesmo ac-
cusado como autor dos furtos de gazolina
que ultimamente vôm soffrendo os proprie-
tarios das lanchas "Esmeralda" e "Olivia".

Oscar foi preso justamente quando effe-
ctiuva a venda de duas latas de gazolina,
das quaes não soube explicar a procedência.

Para a Virgem Cega
Donativos recebidos hoje:

Mary
Toninho e Mario . . .
Um ánonymo
Leopoldiua G. SunLos

de loteria com o
nheiro) .........

(um bilhete
mesmo di-

R$000
108000
10?000

2^000

Quantia publicada honlem . .;

Total

275000
191§000

2185000

Os que ganham medalhas
Em sua sessão de honlem o Supremo Tribu-

nal Militar resolveu a concessão de medalhas
militares, de ouro, aos seguintes officiaes do
Exercito: coronel João Martins d'Avila, ma-
jor Antônio Freire, do Nascimento e capitão
Manoel Joaquim Marinho.

Além dessas foram concedidas medalhas dc
prata e bronze a oulros officiaes.

«-3»»»

pelo Pneiimotliornx - Rua S losé lofi ás 2

dr
ose
lorai

^s e ©1conera
Qaéitià

Foram nomeados adjuntos dc porluguez e
francez do Collegio Militar de Barbacena, re-
speativamente, o primeiro tenente João da
Rocha Maia e primeiro tenente medico Dr.
João Gnmbelta Ferisse.

—>— Foi exonerado da junta revisora de
sorteio militar do Rio Grande do Sul o tenen-
te-eoronel João Mariot, sendo nomeado para
subslituil-o 0 coronel Augusto de Oliveira.

O primeiro tenente Oscar Severiono
Baslos Nunes c o segundo Antônio Pinto Ban-
deira foram nomeados subalternos de com-
panliia do Collegio Militar desta capital.

Para exercer as funeções de instruetor'de
tiro do mesmo collegio foi nomeado o se-
fiiimlo tenente Maximiliano Fonseca.

Um Com]yresso de Engenharia
ern Buenos Aires

BUENOS AIRES, 23 (A. A.) — Já iniciou
os seus trabalhos a commissão nomeada pc-
lo Centro Nacional de Engenheiros, para pro-
mover n reunião de um Congresso Nacional
de Kngenharia, que terá logar por oceasião
das festas commemorativas do ccnlcliario de
181ü, que se celebrarão 110 mez de julho viu-
douro.
—— —¦>—a!94)S>»—<—

Uma proçissfta ®l¥lss

Curso de obstetrícia
As iiliminas do curso obsletrico da Faculdade

de Medicina que o concluem este anuo reúnem-
se amanhã, na sala 1!, afim dc elegerem o pa-
ranyinpho da turma.

?-«*»-.
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Club dos Bohemios
Os Bohemios realisam hoje um festival cm

homenagem aos diietlistas "Os Geraldos-', que
seguem para Juiz de Fora, onde vão trabalhar.
A festa de. hoje, orgtliiisada com muito gosto,
constituirá uma nota de suecesso.

—ae-an»-

Dr. Dantas de Queiroz Srt.l^Sf"hr, pelo rneiimu-
thorax e oulros methodòs modernos de trataineiilo. Con-
sullasdas S ás 11 da manhã. Ilua tlriiguaraiut, n. -I'J.

0 "almiraníe" João Cândido
está 11a Santa Casa

Em uma enfermaria da Santa Casa, eslá re-
colhido desde hontem o ex-marinheiro João
Cândido, mais conhecido por "Almirante".

O "Almirante", que apresenta um ferimento
por bala no flanco direito, diz-se ferido casual-
mente, quando procurava colloear na cinta uma
pistola, que se achava engittilhada.

Sbccorrido pela Assistência foi o "Almiran-
t " submetlido a uma laparotomia pelo Dr,
Lafayettc de Barros, que o poz lora de perigo.

Na delegaeiíi do ii" districto já ficou escla-
recido perfeitamente o ferimento de João Cau-
ilido.

Vigia que é ha bastante tempo da residência
da viuva Pinheiro Machado, oceupava-se, duran-
te a noite em iiispeceionar o morro da Graça,
o que fazia, quando foi victinia do accideiile.

Ao endireitar o revólver, de grosso calibre,
á cinta, a arma detonou, ferindo-o. Guardas
civis e populares chamaram a Assistência, que
o medicou, enviando-o para a Santa Casa.

¦ - - 1 «__K t* 1

Cmr/. VEBMELHA PORTUGUEZA

Um qosío nolire da Fabrica de
1 WP

& Penna, da Bahii
meio de prospera grandeza industrial
a praça tle S. Felix, na Bahia, destaca»

elemento dos mais conceituados, a
íbrica dc Charutos Costa Ferreira
modelo de organização roanufiictu-

nós. Fundada em KSÓl, conta
esta importante fabrica portu-

Qornantes
BUENOS AIRES, 23 (A. A.) - Amanhã

teui logar, cm Corrientes, a procissão cívica,
organisada por uma commissão dc cavalliel-
ros, que procederá á coilocação sobre a Pon-
te de Ia BatCrja, de umn placa de bronze queo Exercito Nacional offereccu como tributo

ms vencedores dc Gardênias, a 25 ês ecoIo
80S9 psS(!£«íiC

Do
que 1
se, como
grande í
& Penna,
reira entre
aetualmenle
guezn, a única existente no listado da Bahia
sessenta e cinco annos de bons serviços pres-lados ao com mercio c ao paiz, onde, porum apreciável esforço de tenacidade c con-
slancia, tem sabido infiltrar as tradioionaes
qualidades de honradez e austeridade do ve-
lho còmmercio que nos viu sair do anony-
maio de povo selvagem e concorreu gran-demente para a formação do bello futuro de
(pie é fonle uma das maiores riquezas do
nosso solo: o fumo.

ínfaligavcl na observância do programma
que a si mesma traçou, a firma Costa Fer-
reira & Penna é merecedora dos nossos mnis
encomiasticos elogios pela excelleuda de
seus finos charutos, confeccionados com fu-
mos escolhidos da Bahia, Sumatra, Boruéò e
Havana.

Deante dos iiniumeros suecessos determi-
mulos no mercado pelos seus contínuos lnn-
çamentos do novas marcas, o còmmercio ea industria brasileiros sentem-se ufanos poresla fabrica, cujos productos nos honram emconfronto com os productos das melhoresfabricas nmndiaes: "Dite". "Paulistas""Ideal", "Alliados", "Verdun", "Damitos"'
e muitos oulros, que seria por demais longo(•numerar, são charutos que irib—temenr-aconcorrência dos bons productos estrangei-ros.

Ramo vigoroso da decantada e altiva fi-(lalguia portugneza, os Srs. Costa Pereira& Penna não podiam deixar de manifestaro mais fraternal carinho pelote momento doloroso vence 1:
sas provações.

Num invejável gesto de eonl
ma Costa Ferreira & Penna
recer á Commissão Pró-Palria

tes
povo que nes-

s mais glorio-

charutos
Portugue;

C 11111
sileiros
as casas

finos de-stinadi

ahdaue, a t ir-
acaba de offc-
10.000 dc seus

Cruz Vermelha

gesto nobre e generoso que os bra-
desejariam ver imitado todas
e fabricas nacionães.

(Trausciisto âa "€aset* dê,- fife&eW áo

No iii.iI.hIouiii lie Saída CrtIX

Ahiitiilos hojei B8H rc/cs, .Mi jmreOrii ,W car-
liclroii o HH Miclb¦'..

.Marchante-: Cnillllllu 15. dc Mello, fl!l r, c 2
i),l liiiri.rh S C. ül r.: Aloxnnilro V. Sobrli ho,
,'l |i,i A. Mondes ti C. 157 r.i l.imn «v 1'illm*, <iH
r„ 'i 11. i' 7 v.j l-riiiiclM-n V. fioiilarl, HH r„ .1,
p„ «1 c. c l'J v.i <:. Sul Mineiro, -f, r.i <:. Oèktti
do Ml nus, 17 r.i .Inflo IMmenlii do Abreu, IIH r.j
Oliveira (riiuioH & C, llíl r,. II I». ' H v.i IíiikIIIi»
Tavarc, III r. «• 7 v.j Castro tf C. .0 r.i C, iIon
llclnlhl-diis, II r.: Porliiiho tf C, ar» r.; l.ul.
ti.irhns.i, Mi r.i K. I'. Oliveira tf (!„ II r.i Fer-
liiHides tf .Miii.Miiulcs, !) |»,, ü Auglisln M. da
Molln, a r„ HO «•. e ,i v.

l-iiriiiii rcjoilndosi .1 2 I r., 2 J)., I c. e 1 v.
I-or.im M-udido li 'III I I r,"Stock": Cândido li, do Molln, '--I r.i Ou-

rlsch tf c„ IIII: A. Mondos .m (;., 580: l.luia
tf 1'ilhos, llüli l-iaiiciscii V. (ii.iiliirl, ÍIIIOí I .
Sul Mineiro, 101: c. Oéslo de Minas. 2-.*l: 1 .
dos líolnllilslus, 00; João Pimenta dc Abreu,
H8i Oliveira Irmãos tf fi., 215; IJnsllln Tumiii-,
IMill; Castro tf C„ \'H: Porlllilm tf (!., II; Au-
gnslo M. dn Mi.ttii. I: I'. P, Oliveira tf C, :j:'t>,
e l.ulz llnrbusii, 12, Total, 2.048.

No ontreposto de S. Uiogo

O Irem checou com cinco minutos de 111rato.
Vendidos: i:i8 -1 r., .VI p., iK o, e M V,

. Os preços foram os seguintes: rezes, de .f-Stlft
.1 >.',iili; porco-., dc li?200 a IM.iOj carneiros, d-
l^.inu a 19800. e vlteilos, de ÇfiOO 11 *fint)

Nn matadouro da Pcnliu
Abatidas lu-jc: 21 rezes.
Carnes ooiIRcIadlls

Foram iibntidiis hoje em Snitla Cru/. .'II. re-
/is e foram rcmellldns para o cáes do porlo 3:i!l•ilido que as Ires ipie uno .segiurani foram i«!
|e!tadas cm Santa Cruz.

IJsliis rezes são: 307 para íl próxima leva quo
Caldeira & Filhos pretendem mandar 110 pro-
Mmo dia 10. para foro, c duas para o consumo
desta capital,

— ni ¦ ¦¦ ..,¦-¦—- | ¦—»g<*>»»" m ,... mw_«— ¦¦¦¦!—
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E6V8 TODA A PARTE¦*.-j
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MISSAS

Ilcsani-se amanhã as seguintes:
D. I.cocidia dc Paria l.euzinger, as 11, na

egreja de S. Francisco dc Paula: D. trlijua Mo-
rinho Pinheiro, ás 0 1 2, na mesma; engenheiro
Joseph I.iuch, :is D, na mesma; llcrnardo ilugn
Issler, ás 10. na niesnín; Proncisco Simões Cra-
vo, ás ',) 1 '.'.mi mesma;Mnria da Uloria Vieira da
Costa, ás !) Ij2, lüi mesma; Estevão Xaseimen-
lo de Assumpção, ás !». na mcsiiiu; D. Rita Gui-
lliériiiiiin dos Reis Costa, ás í). na cu])elia da
Sociedade Portugneza de Beneficência; proles-¦or João Maximiano Mafra, ás ;i. no convênio
de Santa Ther, za: i). Hermelinda Maria du
Hochii Bastos, ás !l, na inulriz do Engenho Ve-
lho o na egreja do Sagrado Coração de Jesus,
cm Petropolis; Joaquim Lemos I)'Amorim, ás
!) 1:2, nn matriz de Sant'Am:i; l.uiz Martins
lei-eira, ás P, na matriz de .auto Christo dos
Milagres; Giovnnni N'. da Gama c Silva, á« ti,
na egreja do Espirito Santo. Estacio de Sá:
Adelmar Uernardes Cardoso, ás í). na egreja díS. João Baptista dá Lagoa; Maria da CnDha
Pires, ;is !). nu pgreja do Bom Jesus; I),-. Ro-
dolpho Alberto Ferraz, ;is 9 1'2. na C:iUied;'u_.

ENTERROS

Foram sepultados heje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: Vicente,

filho dc Fortuna Ercole, rua Visconde dc Sapu-
caliy 11. 188; Maria Fausta Barbosa da Silva,
hospital Nacional de Alienados: Augusta, fillm
de Antônio Júlio Machado, rua d.i America nu-
mero 132; Isabel da Silveira Mello, travessa
Cerqueira Lima 11. 37; Alexandre Slilger, lios-
pilai S. Sebastião; Conceição, filha de Jucin-
lho Corria de Mello, rua Padre Miguelino 11. liü;
Annita Guimarães, rua Monte Alegre 11. .'17; Jo-
sepha .Maria da Conceição, rua Junqueira 11. 20;Clemente Angustio, Hospital da .Santa Casa:
Ilermandiiia, filha de João Francisco Lisboa,rua do Paraíso 11. 29', casa V; Colando, filha deRernardino Ribeiro, rua ColMnn o. 14; Elzukfe,lilha de Francisco José da Silveira Azevedorua S. Pedro 11. 265, e Valenlim Pinheiro, Hos-
pilai da Sant.-i Casa.

No cemitério de S. ,Toão Baptista: João duRocha, rua Viscondcssa de Pirassiimngn n. 8t;Eva, filha de José de Souza, rua !).' Carlos í11. 176; Gracindo Maria, rua Jardim Botânico
n. -1; Maria Rosa de Azevedo Pereira, rua doLavradio 11. 111; Lauro, filho de Niooliim Gon-
çalves, praia do Flamengo n. 64, casa III.—Foi boje. inhumado 110 carneiro perpoluon. ,'(.222, na necropole de S. João Baptistn. oci.rpo do pliarmaceutico Joaquim Saldanha M/i-rinho Samico, filho do conhecido clinico Dr.Henrique Cesidio Samico, mordono do Asilo
S. Corneho.

OTeretro, de 1° classe, saiu da rua D. Carlos I
» «a»fct,, ..

Chamados médicos á noite com urgência
— DR. LACERDA GUIMARÃES 

'—

Teleplione 5.955 Central--Ru,i da Constituição n. 4

Escandalosas scenas na Câmara
dos Deputados argentina

BUENOS AIRES, 2:1 (A. A.) - A dísoussãodos diplomas dos deputados eleitos pela ml-nona, na província dc Santa Fé. iniciada hoji-tem, na Câmara dos Deputados, só terminouesta madrugada.
Essa discussão deu logar a scenas csenuda-losas entre os deputados, radicaes e socialis-Ias Os Srs. Justo e Oyhanarte, que tiveram

violenta altercagõo, não attendendo aos repc-lidos chamados do presidente, chegaram aatiraiv reciprocamente os objectos que con-tinham as respectivas carteiras. Enlre outrosdeputados houve troca de pesados insultoLnao se chegando ao pugilato, devido á inter-vençao dos eollegas presentes,
Esses factos tém sido muito commeulados.

Dr. Araripe d'Albuquercsue
Modico-1'arleirO: Aliou,I,.. chamados, a nuaíqucr Loradr noite, Praça Tiradentes n. 53. Junto á tlelegacia. -lolophono 1.380 Central.

Morre o decano dos iorna-
listas peruanos

UMA, 23 (A. AO -- Falleceu nesta capita?
o Sr. André Aramburu, decano dos jorualis-tas nacionães, cuja morte foi muito sentida.

Sn í í!r Sn : 3«nanâc «"w
Iiii liII! IIí il III fl J \ <Í ta. S. José, §
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0 Sr. Manoel Borba foi á
ilha Fernando de Noronha

RECIFE, 23 (A. A.) - A bordo do paque-le. • Veniis- v seguiu hontem para a ilha l'er-
liando de Noronha o governador do Estado,
que ali vae cni viagem de inspecção o liaraestudar os meios iwra o seu aproveilamenjo
e o seu estado real, assim como para ecrifi-
car quacs as reformas de que carece o presi-dio ali existente.

O Dr. Manoel Borba seguiu acompanhado
de seu filho, Sr. .loão Borba. Üo sen ajudílil-
te de ordens, dos Drs. Antônio Vicente Ver-
reira de Andrade, Mario Mello, do "Diário da
Pernambuco", e Arlhur Sá, medico do presi-
dio, do deputado Costa Netto e Sr. Âdalbcr-t
to lie CauwiSfla do rJornal do Recife'"-.
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Quinta-feira -• Quatro actos inodttos
Mais dons capítulos dos famosos

MYSTERIOS DE NOVAYORK
O importante romance cujas cxhibiçõcs nào soffiem interrupção—-O lute-

resse cada vez mais augmenta—Sempre novidades o maiores surpresas

Face à fnce! Qua! é o verdadeiro encoberto?
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Será desta vez que a Mão do Diabo será vencida ?
Quem desvendará o terrível eriygma ?

Vcreis o tele-phonographo—Os eficitos da ccllula dc selenio!—
No domínio dos falsos espíritos e dos intrujões! — As manhas,

praticas c invocações do bairro chinez dc Nova-Yorlc—Formidável I"nlco 
! — Assombpuso !

A .seguir: Patrie, de V. Sardou. Tres mil metros colo-
ridos. E mais: Leda Gys e Mario Bonard no romance

PELO TEU AMOR... MINHA VIDA

rn poucas Sinfjas
Tela manhã, quando o garoto Álvaro Rodri-

gues dos Santos pulava na traseira dos bondes
que passavam pela rua da Alfândega, caiu dc
um dcllcs, contundlndo-sc bastante.

O motorneiro Antônio Mal los foi preso em
flagrante, mas, verificada a casualidade do fa-tio, fui poslo em liberdade.Os ladrões, esta noite, andaram visilan-do casas da rua das Laranjeiras. Passando
por ipiintaes de outras, foram á de n. 261,onde, entrando pela porta da cozinha, roulia-
ram dc um "ctngére" vários talheres finos,uma copa He borracha e dou chapéos.

O diiiiii dos objectos, Sr. Silverio Iguaria,
queixou-sc á policia, que tomou as providen-cias necessárias.

No botequim á rua Nossa Senhora de
Copacabana n. 566, o pescador Oclavio Pe-reira dns Santos e o pedreiro Mario Cândido
da Luz entraram em luta. Mario feriu a fa-ca o seu adversário, sendo preso pela policia.-- A' policia do U" districto queixou-se afirma Teixeira & Pinto, estabelecida com ca-
fé e bilhares á rua Senador Euzebio n. 105,de (pie 1'óra furtada em nove bolas para jogode bilhar c 303000 em dinheiro, presumindo«pie o ladrão lenha pernoitado, escondido, no
estabelecimento,

—- A' delegacia do 1-1" dislricto compareceu
Felicidade Teixeira, residente no morro do
[Pinto, queixando-se dc (pie a sua empregada
Alice, de 112 annos, fugira levando 15S000.Nnrcisn Cardoso, residente á rua Sena-
dor Nabuco n, fll), tem um filho, dc 13 an-
nos, de nome Antônio Gomes Cardoso. Ha
mezes empregou-o como caixeiro dc um ar-
mazem. á rua General Pedra n. 162, Ha oito
dias o menino fugiu. A mãe foi á policia pe-dir providencias,O. Jcsuina Cosia, moradora á rua Ge-
íiernl Pedra n. 1(19, foi furtada cm um parde brincos com brilhantes e varias pecas de
roupas. Coincidira que no dia do roubo es-
tivera em sua casa o lustrador de inoveis
iloão Américo Marques. Todas as suspeitas
reenhiram, pois, sobre elle, que nunca mais
ippnreccu. Hoje, D. Jcsuina, vendo-o na pra-
pa dn Republica, chamou üm guarda e, fel-o
prender. Xa delegacia elle confessou ser o
luitor do roubo c eslá sendo processado,
*¦*-'¦¦¦— - ¦ ¦ **»~"*^*Tkff*—-•*

Um guarda<haves de
miolo molle

QUE PERIGO!
O ngenlc da estação dc Guaralinguetú so-

licitou <Ia administração da Central provi-dencias no sentido de ser substituído o guar-<la de !)" classe Dcodato dos Saídos que, pe-los seus gestos c aclos, demonstra estar comenfraquecimento cerebral.
Allcga o agente que Dcodato faz o serviço

das chaves com certa perturbação, dcscÔtihc-
cendo, ás vezes, a posição que deve dar ás
agulhas, o que constituo um grande perigo.Esse empregado conta mais dc 18 annos
de serviço.

A süb-directoria do Trafego vae substi-
tuil-o e submeltel-o a exame de sanidade.

Esterilidade c fraqueza r/erai
Cura certa, radical e rápida

Clinica cleclio-mcdica especial do
DR. CAETANO JGVINE

Das 97(3 11 edas 2ís 5
LARGO DA CARIOCA - io Sobrado

'^••B-

:anas da Hahsa
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poi 700 rs, cm quintos dc 110 rs.
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A' VENDA NAS CASAS LOTEIUCAS
n iffjTlCT1 ¦

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvidos,nariz e garganta. Consultas dc 1 ás 5—AS
sem bléa n (iO

(78)

Consultório Medico
(Só sc responde a cartas nssigiiadns com

inieiaes.)
M. A. R. C. — O melhor oppurelho c o uso

permanente do calçado, sendo inútil a inter-
veução dc medicamentos.

1. N. A. II. (fiello Horizonte) — Pepsina,
Talhadiastiisc ãã 0,25. Papaina 0,20. Para uma
cápsula. Mande 20, Tome uniu após cada refei-
ção. A' noite, tome uma a duas pastilhas Mi-ratou.

M, de P. R. — A' noite, esfregue pomada de
Hclmcrick cm lodo o corpo; no dia seguinte
lave-sc com água e sabão, c mude dc roupa. Re-
pelirá essa medicação tres dias consecutivos.

J. G. II. F. — 0 tratamento interno varia
muito, nno sendo possível indical-o sem o co-nliccimenlo da causa.

Externamente use a seguinte pomada: Vasc-lina 40 grs., Precipitado branco 4 grs.
DR. DARIO PINTO (interino).

VENDE-SE ou ndmillc-sc um sócio pnra um bote-
quim, cm um ponto central muito movimentado; iibertu
lodn u noite; o motivo so dú ao pretendente.Para informações — lUm Primeiro dc Marro, 75.armazém.

Da platéa
AS PRIMEIRAS"Dn mojfinnóto iiiruitn", nn Cnrloi domei

Mnis uma peça nova pnrn o Itlu represen-*
Uni limitem n coiiiiiiiiiIiIii Mareava & Wclss,
iieliiiiliiienle no Carlos Gomes

A nova opereto clionin-se "Dn ntezznnnle
airuiin", o teve um bcllo desempenho pelaliem nlliimla "Iroupe" de que é eslrclla n
graciosa Clara Welss4

As honras da noite, como cru natural, cou-
liiTiiiu n esla Intulligcntc netriz, ;uimIí.hIi
poilcrosaiiicntc pelos Srs. (iiildo Siilvlni O
Cnpn, c pelas Sins. Sllvnul e Del Carona,"Dn mola nólto á uniu" é uma excellcnte
opcreln, do Iluda musica, coin scenas movi-
montadas o du hollot of fui tos a nue, deseni-
Itcnhndn pcln companhia Mnrescu, counogue
agnidnr ao mnis exigente espectador.
"Inviolável", no Trianon

• SI bem que a ultima peça levada no Trin-
iinn, os ''Vinte dlns íi sombrii", produzisse
umn boa Impressão dc platéa. graças n phl-
lOHOpIlIcn ulegrln dc seu enredo o it lulcr-
pretneflo jusln que lhe deram certos elcinen-
tos da "Iroupe" Alexandre Azevedo, nfio lu»
temor dc erro cm sc affirmar que a repre-
SOlllnçito dn "Inviolnvel" dc Mciiiieqnln ,'ihriii
umn mnis farto Impressílo no espirito dn ho-
eledndo olegnnto <|tie se rocren no roformndo
thcnlrlnlio dn Avenida, Concorreu de ccrln
pura isto, deixando de Indo os trabalhos dc
secnn, ii irnducçüo do Sr, Portugal da Silva,
«liio conseguiu (vdnptar no nosso gosto as
phrnses o lances csplrltuosos dnqunllc vau-
dcvlllc, em quo .liulilh Rodrigues, habituada
á interpretação <Ic seemis coinniovedoras, ap-
pareceu nliiilfl umn vez como artista carien-
in, mini papel bem eompreliemlido de npni-
xonadn. Alexandre de Azevedo, o espirito
orgnnlsndor dn npjplnudldn "Iroupe", com
sim costumada unturnlidado c seus recursos
<lc expressão ph.vsionomiea, justificou ns
pnlmn.s recebidos do toda n platéa, quo mui-
to admirou lambem a orle de Ferreira dc
Souza, João Barbosa c Anlonio Serra,

NOTICIAS
T*mn opera lyrica nova porn o Itio

O publico carioca vae hoje ler a sensação
dc assistir a representação do uma opera ly-
rica completamente, nova pnrn nós. E' cila"Ciganos" (Zingari), librcllo dc E. Cavnc-
chioli e G. Emmaniiel, musica dc Lenncavnl-
Io. Sua distribuição 6 u seguinte; Flennn,
Rinn Agozzino; Rndu", Ellore Uerganiiisclii ;
Tomar, Frohccsco Fcdcrici* o velho, Michcli
Fiori. Sendo "Ciganos" em dous aclos ape-
nas, a companhia Rololi & liilloro começará
o espectaculo dc hoje no Apollo com a opera"Cavallcria Rusticana".
A primeira dc hoje no Recreio

A companhia portugueza dc revistas Ruas
dá-nos hoje umn primeira, dc uma peça ap-
pnrntosn c de grnndc nclualidndc, que foi rc-
centeinenle representada sob os melhores
applausos cm Lisboa e no Porto. Trata-se da
peça cm dous netos e nove quadros, "A águia
negra", dc Ernesto Rodrigues, Felix Ilcrinu-
des e João Bastos, musica dc Joaquim Ala-
garim, em cujo desempenho criticam todos os
artistas du compnuhia Ruas.
Uma fesla artística no Carlos Gomes

O tenor Dc Carli, um dos melhores clcmen-
tos da companhia Maresca & Weiss, faz hoje
sua festa artislica no Carlos Gomes. O apre-
ciado artista italiano escolheu para a sua
fesla a moderna opereta "O cavalheiro da
lua", em (pie elle tem um exeellenlc papel.
A despedida de Palmyra Rnstos, da opereta

Está próximo o din cm que Palmyra Ras-
tos, a consagrada artista portugueza. dá á
pinica carioca o seu ultimo espectaculo de
opereta. Er.sc faclo não pódd passar sem
uma demonstração dc affcctó á querida nr-
tisln razão por que o empresário Luiz Ga-
lliaruo resolveu organisar. com o patrocínioda A NOITE, um grande festival cm sua ho-
mcnngcin. Fssa fesla rpalisar-sc-á na sexta-
feira vindoura, eom uin maravilhoso pro-!
grnmma. Palmyra Rnsios apresentar-sc-á nas
suas mnis memoráveis peças — as opcrclas"O burro do Sr. Alcaide", "A Verônica" c"Amor dc mascara". Além das representa-
ções de um acto de cada uma dessas opere-
Ias, haverá um allrahenlc intermédio,
"Mal ince "-concerto j»

O professor de guitarra portugueza Salga-
do do Carmo orgnnisou para a próxima sex-
tn-feira, ás 10 lioras, no Trianon, uma 'lma-
tince" concerto com o concurso dc vários ar-
listas muito conhecidos do publico carioca,
sendo, por isso mesmo, o prográmma dessa
festa o mais allrahcnte possível. Entrou para o elenco do Trianon ò
actor brasileiro Castcllo Rrnnco.

 Reapparece depois (Pamonha no pai-
co do Palace a actriz Cremilda dc Oliveira,
que já está restabelecida da enfermidade quea levou no leito.

 Espcctaculos para hoje: Apollo, "Ci-
ganos1" c "Cavallcria Rusticana"; Recreio,"A águia negra"; S. Pedro, "Meu boi mor-
reu"; Carlos Gomes, "O cavalheiro da lua";
Trianon, "Inviolável"; Palace, "A Verônica".

'ANoite Mundana
<\'\'ivF.tmiuos

Pfliom nnnoà hoje i
Oh Srs, Dr, Nntnllclo Cauihnlin, deputado

federal; Frnesto de Almeida, •.uh-ofllcinl dn
Armada: Dr. Upltnclo Pessoa, » niidor le-
durais Dr. José Lopes dn Slh.i IVovno. Dr.
Samuel Ferreiro Durilo, Dr, Ferniindn Perel»
ra dn Silva Contliieiilluo e Dr, Uinlllniio."-1''"/ nninis liójo Mlle. Alma domou dn Co1**
tn, filha dn Sr. João Gomes da Coslll.>~- Pásom annos ainanliá :

Os Srs. conde du Avullar, Dr. Anlonio do
Prado Lope» Pereira, Joaquim dc Mello Pn-
lltnrcs, HinVilIrector dn Fnzendii Municlpiil:
Dr. Leonel dc Rezcnilc Flllio, Mine, Soblis-
tifio licito, Dr, Pedro Alves Cnriteiro, Dr, Al-
frodo Soares, n monlnn Celina \V""«»anii, fi-
lha do Sr, Jnilo Wlllini , do coiniiièrclo dc
iiossu praça.Faz annos niiiiinhn o Dr. .1. .1. dc Mo-
raes, delegado do 21" districto policial.Completa riinnnliil mais um nnnlvcrsn-
rio o Sr. M. ueriínnlo V. do Mello, com-
mlssacio do policia do 21" dislricto.l'nz (innns niiiunliã, a lixmn. Sni. D, Mnrla
Velho Cnrnolro, onnosn do nicdlco-chlmlco Dr.
Pedro Alves Cnrnolro que, por motivo dc mo-
iestia um pessoa de sim fumiSIti, uno abrirá os
salões de sua residência.
CASAMENTOS

Contratou ciisnínenlo cm Mello Horizonte 0
Dr. Durmcval Lossn, offlclnl do Mlnlstorln
da Agriciiliiirn, com Mlle Amnlln Pinto, li lha
do ninjór Júlio Pinto, comnicrclnntc nnquella
eiipiln), onilc brcveiiientc sc realisnrá o en-
Ince.
ÜAN.QUETES

Renllsn-sc hoje, ás 'JO horas, no nestnurnnt
Assyrio, o haiiquetc offcrccldo uo nosso pre-
sndo cinnpnnlioíro do redacção Dr. Mnurlclo
dc Medeiros, por um grupo dc seus amigos,
collcgas c nihuirndorcs.

A essa homenagem adhcrlrnin mais as sc-
giilnlcs pessoas:

Prof. Migiíol Pereira, prof. Oswaldo de Oli-
veira, prof. Octavio do Rego Lopes, deputado
Manoel Hei;, Dr. Deocleciano Pegado, Dr.
Francisco Miras.
FESTAS

O Club Militar ilá omnnhã, cm seus salões
elegantes, um chá dansaiile, para o qual rei-
na grande animação e culhusinsmo no nosso
meio social. Haverá um concerto cm que lo-
tnnrão parle, ao piano, Mine. Tonrinho e o
joven pinnistn Max Burle, Mlles. Isabel c Mn-
riclln de Verney Campello darão a noln dc
orte, cantnitdo alguns números de. musica.
\.l HCIMENVOS

O Sr. Raul Lopes Cardoso, director do Patri-
monio Municipal, e sua Exma. esposa, D. Noe-
mia Sampaio Cardoso, tiveram no dia 21 do
corrente o seu lar enriquecido com o nascimen-
to de mnis uma gnlnnto menina, que na pia lia-
plisinnl receberá o nome dc Dulce.
MANIFESTAÇÕES

Pnssn amanhã o anniversario natalicio do Sr.
Joaquim 1'allinrcs, sub-dircclor da Contllbllidn-
dc da Prefeitura Municipal. Os funccionnrios
dessa repartição fazem resar, ás 9 P2 horas,
nn egreja d:i Conceição, na rua do Rosário, es-
quina da avenida Rio Rrnnco, missa em ncção
dc graças por esse motivo. Ao Sr. Palhares es-
tão preparadas varias outras demonstrações de
apreço.
P1C-NIC

O "pic-nic" renlisadn ante-bontem, na ilha
do Fundão pelo Sr. Antônio Monteiro Garcia,
negociante dc nossa praça, esleve multo ani-
mudo.
PELOS CLUBS

Suhhndo próximo estará cm festas o Club
de S. Chrislovão. E' que um grupo de sócios
orgnnisou para essa. noite uma "soirée" que,
como todas as festas que ali se realisam, se-
rn muito animada.
PELAS ESCOLAS

Inaugurou hoje, com uma bella prelecção,
o sua aula dc medicina publica o Dr. Carlos
Seidl, lente substituto dessa cadeira nn Fa-
culdade Livre de Direito. Após uma ligeira
¦aprcseiiLição, entrou desde logo nn matéria,
mostrando os seus profundos conhecimentos
e vasta erudição, favorecidos por uma lin-
gtiagcm encantadoramente didactica. Ao ter-
minar, foi grandemente applaudido pelos ha-
charclandos presentes.— No edifício da Faculdade Livre dc Di-
reito reuneni-sc amanhã, ás 15 horas, as di-
versas comniissões eleitas pelos bacharelan-
dos, que tem como paranympho o Dr. Esmc-
rnldino Bandeira.

«at»-

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

2 ás 6 e das 8 ás to.
AVENIDA RIO BRANCO, 118

(JUNTO AO PATIIH')
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Um cigarro mistura, fino,
delicado e aro-

matico

larca Veada
f»

^ORANDEE EMOCIONANTE ROMANCE-QNEMA AMERICANO^
-3Cfa-

(Cada episódio, que pôde ser lido desracadamente,
consfirue um film, a sen exibido

nos cinemas Pafhé e Ideal)
¦ !;!-<>'-

•12o EPISÓDIO

OS MYSTERIOS DO BAIRRO CHINEZ
XLI

O ESPIRITO DO MORTO
Imaginando que, com isso, pudesse obter

(piniquei' indicio ut.il, emquanto a attençüò do
médium era desviada pelo questionário da sua
interlnciitorn, o discipulo de Ciarei, fingindo
,'íi! riijiiillutção, deixou cair o chapéo, e, no apa-
Jilinl-o, apossou-se rapidamente do lenço, sem
chamar a allenção dn SavetSky.

Qdando conseguiu apanhol-o, sentiu corta rc-f|'iolu.açi'_jiml:i invisível do revestimento do
jistcnciii, o tecido, parecia-lhe, ficara preso cm
fogão,

. A fia Retly linha pressa agora dc regressar* cnsn, pary verificar si Elaine já abi estavade volta,
, Assim que entraram*cn cxfiininou o lenço.

c eslava rasgado, como si tives3C sido«unservndo na mão durante qualquer lula..Iiniiesníi observou-0 dc mais perto... Num"tos, a inicial: "li

no automóvel Jnine-

dada, saltou-lhe aos olhos.

mais perto
delicadamente bor-

A presumpeão era sufficienle para aulorisor
qualquer supposição.

¦Sem perda de um minuto, o joven jonialistamandou parar o carro no posto policial mais
próximo...

Justamente já alií estivera por diversas ve-7os por incumbência do "Star". Além disso,
falou no nome de Justino Ciarei, duas razões
para que o official de serviço prestasse á sua
narrativa, a mais escrupulosa allenção,,.

Pnra este profissional também a cilada es-
taya bem patente..,

Poz immediatamenle á disposição do rapaz
vários dns seus subordinados, bem assim um"detective" á paizana.

A pequena tropa subiu pnra o automóvel,
(pie se dirigiu apressadamente para a casa dn
Snvclsky, cujas saidas foram cercadas pelos
policiaes, emquanto que Jameson e o agente
entravam directamerito..,

Chegados á porta, bateram...
Os passos arrastados da mulher corpulenta

faziam ranger o assoalho....

Quando abriu, no seu rosto largo desenhou-
sc uma surpresa e uma conlraricdade, ao dc-
para com os visitantes, Mas era bastante es-
iperla para saber dissimular o seu máo bu-
mor, o foi com um sorriso obscquioso,: em-
hora con t rufei Io, que os acolheu.Em que lhes posso ser ulil? perguntou,"depois de fazel-os entrar,Imagine, minha senhora, explicou Jame-
sou, no tom o mais innoeentc, que a moça quevim procurar aqui ha pouco ainda não chegou
á casn... A lia, (pie me acompanhava, assus-
tou-se, e pediu-me que voltasse para appellar
para o seu maravilhoso poder, para saber si
nada lhe oceorreu de desagradável... Este sc-
nhor é um velho amigo da família, que se inter-
essa vivamente pela sorte de Miss Dodge, c
que tem urgência, como eu, de obler sobre
ella uma informação certa...Bem, senhores, sentem-se!... disse a vi-
dente, resignando-se c offercccudo-llies cadei-
ras... Vou tentar satisfazcl-osv..

Estava, porém, desconfiada c, atravessando
a sala, soerguou a pesada sunefa, que oceultáva
unia (Ias janellas.

Deitando uma vista de olhos pelo intervallo
entre o store c a parede, avistou os policiaes
que estacionavam na calçada fronteira á sua
poria.

Dirigiu-se, então, para os dous visitantes, c
com uma expressão de pezar, que causaria in-
veja ú melhor das actrizes:Estou desolada! disse cila. Mas esqueci-
me dc um negocio importante o qual obriga-
me a sair... Por maior que seja o meu desejo
em lhes ser agradável, é-me infelizmente im-
possível tcntal-o agora!...

E deu um passo cm direcção á porta, con-
vidaiido com o gesto os dous homens a sc re-
liraram. Estes, porém, permaneceram impas-
siveis nas suas cadeiras...Os senhores não ouviram? proseguiu. Vou
sair, c sou forçada a pedir-lhes que fnçnm o
mesmo...

O seu tom dc voz já não era o mesmo. Umn
nerimonin nervosa suecedern á urbanidade de
momentos antes, e a sua physionomia retomara
a sua expressão habitual de aspereza.

Os dqus homens continuavam a não se mo-
ê ver... - ¦ ~ 

Vamos!... disse ella, Esloti vendo que
para me fazer comprchender, terei que recorrer
a outros meios...
.Antes que. Jameson e o seu companheiro pu-

dessem adivinhar a sua intenção, cila saltou
para uiri dos cantos da sala. Walter ergueu-
se rapidamente e agarrou-a pelo braço. Mas
num movimento brusco ella livrou-se.

O "detective" levantara-se ao mesmo tempo
que o rapaz.

Encarrcgo-mc desta senhora! disse elle,
apertando as duas mãos da mulheraça com o
o seu vigoroso pulso... Emquanto isso vá pre-venir os nossos homens!-.,,

O discípulo de Ciarei correu ú janella, cr-
gueu o slorc e fez rapidamente aos policiaesagrupados cm frente á casa, o sigunl combi-nado, convidando-os para invadil-a...

XLII
ESPOSA DE UM DEUS

ge-
110

sa-

Entretanto os tenebrosos proselytos donio do mal sc haviam dc novo reunidoseu leinplu,
Long-Sin, que revestira as suas vestesccrdolaes, apjmrecen sob o docol...
Respeitosamente os fieis ajoelharam-se an-te clle. O velho chinez, lambem, retomara

o seu posto com o seu cylindro snrnpintado,
e recomeçara a rodar pacientemente o seumoinho dc orações.

Dous braseiros haviam sido còlloeados dos
dous lados do altar...

Long-Sin, com um páo comprido agitou ocontendo dc um dcllcs, de onde,, se despren-deu uma densa fumaça.
Em seguida, de pé,"voltado para a assem-bléa, psalmodiou em voz lenta:¦— "Meus irmãos, lenbo uma feli:-, nova

a annunciar-lliesl. ., A companheira bran-ca que reclamava o nosso grande Ksiug-
Ch.au nós a encontrámos I.., Dentro de ai-
guns inomei.tos, poderemos na Missa presen-
çn, entregal-a a nosso chefe, e assim obedecer
a sua vontade!"

Um prolongado murmúrio de
porcorrou o auditório.

Os ínstinetos barbaras occultoS no intimo
da alma tortuosa deí/.os ainarellos -iesper-
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OS MYSTERIOS DE NOVA YORK'
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A PULSEIRA DE PLATI
» DUAS PARTES

OS MYSTERIOS DO BAIRRO CHINEZ
DUAS PARTES
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Football

Os "nintches" de domingo
A tabeliã da Liga Metropolitana dc Sporls

Alhlelicos indica para domingo próximo os
seguintes "malches":

N'a primeira divisão: — America "versus"
Botafogo, no campo da rua Campos Salles, c
Paugú "versus" Flamcíigo, no campo da estação
de Hangú.

Na segunda divisão: — Palmeiras "versus"
Guanabara, no campo do Botafogo F. C; VillaIsabel "versos" Boqueirão .to Passeio, uo cam-
po do Jardim Zoológico, e Cattete "versus" Cn-rioca, no campo da estrada dc D. Castorina, na
Gávea.

Na sessão dc amanhã, deverá a Liga Metro-
polilnna escalar os juizes pnra estes "mat-
ches".

Um novo "playcr" para o Fluminense
Chegou a esta capita] o excellcnte "halfback"

do S. Bento, dc S. Paulo, A. Loureiro, que fi-xando residência aqui, defenderá as cores do
tricolor.

ESasketball
Tijuca Lav.n-tennis "versus" Sylvio Leite

. Domingo passado realisou-se o annuncindo"match" entre esses dous clubs, vencendo oSylvio Leite pelo "scorc" de 12 X 8,
Os "teams" eram os seguintes:
Do Sylvio Leite:

Adriano — Mnrcellino
Armando — Seixas — Lopes

Do Tijuca Lawn-tennis:
Paulo — Jnyme

Ariosto — Pinto — Humberto

Tijuca Lawn-tennia Club
Rêalisaram-sc domingo passado as primeiras

provas intimas do torneio com o seguinte re-sullado:
Ariosto "versus" Martins, vencedor Ariosto

por (i X 2 e 6 X 4 "sets"; Antônio Pinto "ver-
sus" Jayme, vencedor Jayme, G X 2 "seis".

Domingo próximo recomeçarão as provas, ásmesmas lioras.
Convites

Recebemos convites permanentes para, nosseus respectivos campos, assistirmos aos jogosda temporada actual, dos C. R. Flamengo é Pai-mel ras A. C,
Agradecidos.

JOSÉ" JUSTO.

Um titulo que, impugnado por
falso, ainda continua

suspeito
Pela i* Vara Cível. Fernandes Moreira &C„ rcduereram mandado executivo contra

rrnncisco Soares dn Fonseca, nllegando queeste nno cumpriu a obrigação que contrnliiu,em nota promissória de 9:135$000.
Obtido o mandado, foram os bens do deve-dor penhorndos, mas este oppoz embargos ú

penhorn, ollegando que o titulo da divida erafalso, estando a data viciada, e tanto assim
que clle, sendo um pequeno commcrcinntc,não firmaria titulos de divida ovultado.

Contestando os embargos, os aulorcs alie-
goram que o titulo fora cinittido pelo réo esi falsidade havia, só poderia esla lhe ser at-
tribuidn.

O juiz, Dr, Souza Gomes, em sentença dehoje, examinando a prova dos autos, e con-
siderando que os peritos nomeados não pu-deram affirmar si de faclo a asslgnaturn do
titulo era do próprio punho do réo, julgou,
provados os embargos, c insubsistente a pe-nhora, condemnando os autores nas custas.

SECÇÃO INEDITOKIAL

ttpprovnçao

Dr. Rubem Branco S?weSrK
moléstias das senhoras e creanças. Telephone ¦'Villil
i 391. Cons. c rosid. Ilnddock bobo, 0.

ATOS DE A CHAMADOS ült GENTES A QUALOÜEUHORA DA NOITE

lavam, assim como o ódio secular conlra araça abominada, "os diabos brancos", entre
os quaes viviam sem que esse contado conse-
guisse extinguir essa execração, laulo mnisintensa quanto a dissimulavam mais hvpo-crilainenlc...

Aproveitando-se de semelhantes disposiçõeso chinez fez signal a dous assistentes paraque sc dirigissem para o quarto escuro cm
que Iílome era mantida presa com PenyBennclt.

Momentos depois, voltaram, trazendo a ra-
parlga pallida e com as roupas em desali-
nliò.

Apezar do terror que a dominava, ella nãotentou lutar, mesmo quando a desembaraça-
ram dc suas ligaduras...

Com o lliar percorria anciosnmenlc a sala,
esforçando-se por descobrir uma saida pos-sivcl, um meio qualquer de furtar-se aos quea cercavam c a observavam com olharesameaçadores. ..

Não tardou, porém, a verificar que não ha-via nenhuma porta que não estivesse cuidado-
sajíienlc guardada,

O que poderia cila, aliás, tentar, só. fra-ca, desarmada, conlra esses fanatieos, cujahostilidade adivinhava, e dos qnaes certosattentadòs mysteriosos, semelhantes ao quea fizera cnptivo, haviam revelado varias ve-zcs a secreta ferocidade.
Long-Sin surpreliendeu-Ilie o olhar c a rc-

signação que nelle leu fèl-o sorrir irônica-
mente.

Os dous servidores tlnbam-n'a levado até
sob o docel, á frente da horrenda divindade,
ante a qual o chinez ordenava-lhe que sc
ajoelhasse.

A .•mimosa rapariga recusou desdenliosa...
[mmediatamente, porém, os homens que a

cercavam agarraram-n'a pelos braços, quetorceram até que a obrigaram a dobrar os
joelhos, deante do idolo,

Quando a viu assim prosternada, Long-
Sin dirigiu-se á assembléa:— Graças aos nossos sortilegios religiosos
e ás nossas sagradas beberagens, a virgem
branca vae deixar suavemente esta vida dc
misérias c collocnr para sempre n sua mão
nn do nosso Deus!... Para tornal-n digna do
senhor ao qual a consagramos, todo o seu

Caixa fisgai suas Familêasi
FUNDADA EM 1881

A mais antiga sociedade brasileira de seguros
sobre a vida

AVENIDA RIO BRANCO N. 87
Sinistros pagos, 4.000:000?000.
Pagamento de 5:000^000.
Na qualidade de procurador dc D. CustodiaCuimarães Gomes Brandão, recebi da Caixa Ge-ral das Familias a quantia dc cinco contos dereis pela liquidação dn presente apólice nu-i cro 8.121, instituida-em seu beneficio por seufitliecido marido Virgílio de. Oliveira GomesBrandão, pelo que dou plena e geral quitaçãou mesma sociedade Caixa Geral das Familias".
Itio de Janeiro, 1(1 de maio de 101C. — Eurc-nio de Valladão Catta Pretn.

Pagamento de 1:0005>O00.
Na qualidade de procurador de D. Maria For-l mata dc Aguiar Carvalho, viuva c iuvcnlarian-

te dos bens de seu fallccido marido FernandoAlves dc Carvalho Júnior, c cumprindo o alva-ra do Iíxmo, Sr. Dr. Alfredo Machado Guimii-raes, juiz de direito dn 1» Vara de Orpliàos cAusentes desln cidade do Bio dc Janeiro, recebida Caixa Geral das Familias a quantia de umconto de réis friOOOíji), pela liquidarão da pre-•ente apólice, de. n. 1.433, pelo que dou plena.' geral quitação á mesma sociedade Caixa Ge-ral das Familias.
Bio dc Janeiro, 15 de maio de 1910. — Fran-cisco da Cunha Machado.

corpo scrn eternamente envolvido por uno.camada de ouro, como o do esposo ao qualvae ser indissoluvelmentc Tinida.
E fez um outro geslo e novos vasos dc bron-ze foram dispostos no redor de Elaine.Esta permanecia immovel, com o lliar fixono vácuo, como que paralysada pelo própriohorror da «ua situação.
Sentia-se irremediavelmente perdida sempoder contar com a intervenção, nem soe-corro de nenhum defensor.— Sogurem-n'a bem ! ordenou Long-Sinno seu idioma rouquenho e gitltural, aos' seuscomparsas, emquanto delia se approximava.

, Elle tinha na mão um precioso pote dèjada, bizarramcnte esculpido, do qual se es-capava uma luz azulada... Lentamente pas-sou-o c tornou a pnssal-o junto ao rosto doLlniiic, ale forçal-a por diversas vezes a res-
pira? as emanações que delle .se despren-diain,

Ao mesmo tempo, os seus servidores ac-condiam os vasos dc bronze cheios até ásbordas dc hervas do perfumes acres c pene-trantes, que espalhavam pelo ambiente cs-
pessas nuvens de vapores, sob a influencia
dos (pines a rapariga, pouco a pouco, entor-
pecida e inconsciente, não tardou muito a fi-
car quasi completamente insensibilisada...

Em breve, perdeu inteiramente os sentidosOs serventuários que a mantinham deitaram-na no chão deante do altar, cm frente á es-talua descarnada e redieula dn satânico ido-Io, c Long-Sin preparava-se prirn deixar cor-
rer sobre j ,ncu braço mi' uma .substancia
avermelhada, contida cm unia caixa de laça.

O rebanho contrieto dos seus sectário]
prosternou-r-o respeitosamente,..

Nesse momento, o veiicravel ancião (pie,
ajoelhado, olhos semi-cerrados, continuava amoer o seu cylindro dc orações, parou e, en-
direitaiiilo o seu dorso curvado, ergueu a mãocm signal de allenção.— Meus irmãos, disse elle, com voz na»zal. queria dirigir-vos algumas palavras.

(.Continua)
Este folhetim f o üí do 12' episódio, que.será cxldbido quinta-feira, 25 do corrente,

nos cinemas Pathé e Ideal,

¦u.
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Ha de verificar que as vantagens
fjuesón^ABRAZILEIRA^pode
obter estão muito acima dc
qualquer expectativa-- laes sito
as reducções foilas nos preços

de Iodos os ar!i{»'os.
DESCONTOS DE 30 a 50 oio
—— li .ni 1—^——————»—ij—i

Em grandes saldos de optimos
artigos, em manteaux, costumes
tailleurs, paletots de Ia, saias

de casimira, etc.
DESCONTO DE 10 oio
11"   II !¦ Illlllll . || ||

nos mais artigos de todas as
secções.

Largo d© 8, Francisco n. 42
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OS AFAMADOS PNEUMATICOS"
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CLAYTON, OLSBURGH & C.°

RUA ALFÂNDEGA, 110

K1COROSAMI-NTK PURO
Excollonlc paladar. — Torrofucçiío: Travessa Cosia Velho n. 20.DEPÓSITOS NO
CENTRO CASA TINOCO rua S. J(hé n. I20. PADA It IA HUNGHIA Travessa de

S. Francisco 30. Tclc|ihoiio Cenlral á.OHí). — Kilu IS200
Encontrado cm todos os ..iinazcns o casas de I- ordem

Te uame ae paris
BANIUiiilUliaVSÍ
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Em todas as mercadorias

O especifico da

Vinho Reconstituinte Silva Araújo

fidianíamgniosaQ Commgrcio
A Companhia Nacional dc Armazéns

Geraes emiüe WAKKAiYTS, com des-
eoníos módicos garantidos, sobre merca-
âorias depositadas em seus armazéns, li-
berlando o commercio do vexame de soli
citar endossos graciosos paia descontar
lilulos, e bem assim faz adiantamentos
para pagamentos de direitos e fretes, me-
diante juro bancário. Para informações

na sede da companhia á
RUA GENERAL CÂMARA 33

HE 50$000 A 20M01I
PllR .SEMANA

COM UMA IHiU NA CADUCA F.aoiooo i:.m mniiuiuo para
COMEÇAM, VVA liiiiiiiiio*ioni) I5.M

D0U8 ANNOS
•Si o vohm) (<ni|iivi{ii VOS tia/, pie-sn nobre uni juiíii do livros do coii«i.iIhIi.i.i.i,. nu |mr it.ii.i. ile uni

liiilião, ou ogarriiilp i\ iiinclilnn ile
tucrcvcr. nu «iiiiinito nm bom liro
ile ciivallns, nu solil'0 n liiMiil,, nu
niiiii.i qualquer of fiel na, uu ando
O.UOP que seja que n VOSSO Irnlin-
llio vcii dt-tenlia, su nosso mostrar-
vus a vhtniila real, rápida O HUtfll-

ra ile olitor mil
VOXOS inellinr. l)o«
moiulrar- vos • ei
por que modo iul-
ciar uin nufloeloi
a I) s n I ii t aim-iite

« vosso, com um
poqtiono eapilal,
e si'» iim.iiiti- as
vossas horas II-
vros. Podeis i'«
f n e i o cooperar
commltfo no no-
«odor por mclu
do vales du cor-
rolo 'venda dc
üeneros por eor-
rolo), o correr rom

o vosso negocia ua vossa própriamorado, o como propriedade ex-
cluslvflinonto vossa, si usinou
fazendo por anuo 1:5009000 ou
3:0009000, ou 0:0009000, o deve-
reis precisar fazer em cada aunn
10:0008000 ou 20:0009000, ou
mais. cn posso mostrar-vos como,

Não importa quem vós sejaesou em quo vos oecupeis nem a
UlIllRuidildo do vosso salário ou
a pobreza tias vossas expeetati-
vas: nem tilo pouco cine estojaes
ou descontentu ou desalentado;
OU «pie vossos nmltfos o parentesvos considerem Incapaz de liem
suceeder — o facto é quo podeisde vez vir n ser soeio do maior
promotor uo mundo de todas asempresas, por ordens poslaes.1'odereis assim, c talvez pelavez primeira, começar a ver o
dinheiro rodar em torno de vós
a cada visita do correio, sem ra-
tardes corpo e alma por eada
tostão adciuirldo.. Mui aberta-incute aqui vos offereço a oppor-tlinidndc, talvez unira na vossa
existência, de fazerdes uma (iran-de fortuna, sem vos pedir queme hypolbcqucls a vossa vida, e
sem vos eulralhar em contrato
leoni de fria usura, com um
cseorchador como Sbylock.

Eu principiei com 508 e reco-llii um lucro de 100:0009000 emdous annos, no negocio de "or-
deus pelo correio", línslnnr-vos-
ei muito depressa O verdadeiro
segredo de ganhar dinheiro ra-
pidaineiile; e de o conseguir lim-
pa, legitima e honestamente, de
modo epie podeis encarar o mim-
do todo nn face, sem nunca per-
guntar de onde vos vieram osvossos mil réis. O meu novo li-vro, epie lem por titulo "Oppor-
limidades de ganhar dinheiro no»
negocio de Ordens pelo Correio"
cabalmente explica ludo. Esse
livro só vos custará o pedil-o.N'ão é preciso remcltcr dinheiro
algum. Querendo cobrir a verbade portes, pódc-se enviar sellos
(mesmo do seu próprio paiz) do
valor de 500 j'éis fracos hrnsllei-
ros. A direcção é: lluffli McKcan,
Suite 5.505, N. 2G0, Westminslcr
Bridgc lload. Londres, S. E., In-
glaterra.

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

JQSIi Mli.l IV DOMISIlfIM
li, Largo S, Francisco de Paula, II

Tclenliuno U **11 --N«»i t«jMIM.'
Alllitlllirt au iihiinrii!

Sii|ini,i do uli-lhi a ,-i'\illi,iim,
Ciililn vento a Villa IIimI,
AllHÚ ii llilliiiilltl
SllííUlClIla '••iJeiÉt a Progresso,

A» jmilai i
Succono!

Pillii rum tlilii/ de furna.
Cabulo rum [ilrilo ile ervilhas,
Tngluiihil im iiiullio ile luniiite,
A's taiçiii, iiuliilits ci •iililiiiilui, lim-

rnrtu dn IHii ITIIIUIA pcltia profunto.ns I.UU.ll.SIW.I. Q LUÍS KA.NI/..

Caíé Santa Rita

MÊml
Ü MKIiHOK 1)0 BKASIb

Enconien-se em Ioda a pupte
I'.' esta quo toda u niiiiulu toma dopoli

ilin rofeleuej du enrimunias
rurruçâos etpucilias para buloi|uliu cie

prunolra urdam
liiui Ai-io ,'(l — TclopliuiiQ Nórlo 1 101
Mui. Ilmiurii 22-Tclonliuno Nuite 1.218

Comer bem só
na Tian.sinoiitana, salão
dc primeira ordem ; não
tem segundo para esta cs-
tação. Venham expsrimeh-
tar o bom paladar das boas
petisqueiras á portugueza.

Rua da Alfandegi 158
Telephone N. 3.059

Rodrigues Salines S C.

«wl
V"i\' í\. W. A'

^K.&-'-1i
dá
um

gua m:os
Últimos modelos cm seda,

velludo.tafetá, a io$;i5#, 20$ c
25$ooo. Tingem-se, reformam-
se palhas, pluniMs, aigrèttes,
Al me. Bos, rua du Carioca, 10.

Acceitam-se alumnas
chapéos, par;

A FIDALGA
Restauram, pudose reúnem u« mcllio-

res laniilias. Rigorosa escnllui feita ili.i-
rianienie, cm carnes, car.H o legumes.
Vinhos, iiiipoitüçíio ile marcas exclusivas
dn ea.-a. Preços módicos.

RUA S. JOSE',81 - Telep .1.513 C.

íconfas
Cümci;niulo ugorn n melhor ópocn paran plaiilacão dc pomares, njncçiieiii devo

comprar arvores fnililurns sem primeirosaber os piuços c as condições ile venda
ile Augusto Fonseca, ii rua Mariz e liar-
ros 369; pegam calalagi s ^i-.üis.

DINHEIRO
Empresla-se sobre joio?, roupas, lii-
zondas, melaes o ludo i|ue represen-

te Valor

Rua Luiz de Camões n, 60
TKLEPIIO.NK 1.072 NORTE

EM EXPOSfÇÃO
NA

I

""IsJoséJ

ailivio instantâneo
SoIVre de comicliílo picautp, da

terrível »t<">i- de cc/cniu u outras
culoi lindados dn pelle 

'/ Aqui tem
nllivio inslnnlnnco, S(íuiniis oolns
do l.avol, a orniulo dostolierln
londriiiu, o poifoio o rotncdíu li-
quitlò paru uso externo, e todu u
comichfo closnppnrcccru, Podo V.
S.iinnijiuarcoinose sentiráqunmlo
¦ lO.uichào, irritação o dor duatip-
pitrocorcin um un só soguiuloV

O I avol cura. Os podidos por
c-sti- remédio furam (rüiuondos lo-
go quo loi po.ílo no mercado des-
te pai/ porquo bem depressa se
sonhe inic os ccntonnros du curas
(pie tinl.il olícclutldo eram penna-
nciitcs.

O l.a oi i- um liquido poden so
epoli.nle.Punelra ni pelle ata; nu-
do os i>ermuns dn dounça de pei e.
qttu se ciicontrnm escondidos
nos lúcidos c os qunos .si".o a raiz
de todo o ma'.

Sele necessária uma npplicaçfo
para limpar a pelle c'e espinhas,
e upi.i-es ecini eoniieli o, morde-
dura de iuscctoSi delei i s fac nes,
f os casos mais graves de doença
de pelle, cha ,as ai e 'as. ee/.en a
deitando ac, a, erotas dtuas ou
escamas cedem rap.-diiincntc a cs-
ta (jraiulc descoberia moderna.

Peça hoje mesmo ao seu dio-
quista um frasco de l.a\o'. O pie-
ço é razoável. Comp u no mesmo
tempo um pouco de a cool paia
diluir esie podcroí o liquido, Só lhe
levará um momento c terii o mu-
Ihor remédio receitado paradoen-
çíis de pelle. N;'o demore a sua
cura um minuto.
Vcndr.-sc cm Iodas as drogarias e

bolicas principues
Granado&Cia. RiodeJaneii o

lülÈIÜÍI [.pilai fl*
Co llpflnhla (Jo Lcl -rl.is U chn.i-• j

do Ur.nil

líxlrncçfloa pulillriiH, tnl) a fincai)"
inçflo un governo foiluraí, nu - i - o
um s:lii» itli• s |\^ II liniin; a 111,1

Visconde ilu lt,iinn,ili.v 11, 4i

AMANHA

16:O00$O0O
Hoi lídoo em meios

Orando ¦• extraordinária luterla dr
S. João — Km ircN HurlQioH
Scxlit-fclra, üíl o kiiIiIiiiiIo, 'Jl do

junho, rÍN ,'t horas da tarde, ás II e
a 1 da lardc.

I» soi leio  lOÜiOOOfOOO
>¦• .sorteio  100:01108000
j- sorteio  200:ÜOO$ÜOO

Tol.il dos Ires prciuios maiores:
4!^:C00$O00

Rroço dn liilhele inteiro lii:' cm
vltfcslnioa de íiiiil réis,

Os pedidos de bllliclcs cio inle-
rior devem ser ncoiupiinlinilos dc
mais UOO reis para o porte dn Cor-
icio o diriiiiilos aos agentes (ternos
Nazareth JÉ ('.., rua do Ouvidor
11. 01, caixa 11. 817. Tclei,'. LUS-
VKI. c na casa !•'. (iiiiniarâes, Ho-
sorío il, esquina cio heceo das Can-
cellas, caixa do Correio 11. 1,2711

Pt^ECiOS DÉ RElDLfí

\<^ 1

6 Retratos c umn me»
chtllia cm SI,Mil.

ESMALTE

SSE

2»

3 

Retratos, corj
teiro, em c;

Dostaes

po m-
irlões

s 30
Artliiir-Photo-ElectriCü

Âvoalda Mem de Sá, 5

(Junto ao Iuimio da Itapu)

ínstallaçãò completa em duas
galerias com toilette especial

para familias

Síadt Munchei
Hoje

Peru ú brasileira

Amanhã
Coloissâl cozido

1'rai-a Tlrtulcillcs
Tclepliunc tiii."i Central

Pó de arroz DORA
Medicinal, adherenie c per-

uim.kio. Laia 2Ípooü.
Perfumaria {rlando fiangnl

iS.José/^
novos modelos cm

dormitórios
e salas de jantar

a prestações

Bi^^íL«ffi=^âsiiiiíiaiii-,i-iríS

Vendem-se
jóias a preços baratissimos : na

rua Gonçalves Dias 37

Joalhern Valentim
Telephone n. 994

Professora de corte
Habilita o cortar por escala geumclricae pratica rjualrpicr modelo, inclusive tail-

lèur, 'in puucas lições.
Taiiiliein corta moldes sob medida o

podem ser cm fiizeniliis, alinhavados e
provados ou meio courereionailos.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nun«s do Abreu

Rua Uruguayaiin liti r andav
TEL. 3.573 NORTE

[Aberto das 7 horas tia
manhã ãs 7 tia noite)

J. LIBERAL &C.

Perolina Esmalte-^g
rado, que adquire e conserva
a belleza da pelle, approvado
pelo Instituto de Belleza dePa-
ris, premiado na Exposição de
Milano. Preço 3|.ooo PO' DE
ARROZ PEROLINA, suave
e embellezador. Preço 4$00O.
Exijam estes preparados, á
vencia em iodas as perfumarias
e no deposito desle e de outros
preparados, á rua 7 de Setem-
bro n. 209, sobrado.

Paína de seda 
Dita de flexa " „?,.

CAMPESTRE
A'. DOS OURIVES 37

Amanhã ao almoço :
Colossal feijoada, lingua do

Rio Grande com batatas, ovas
l de tainha.

Ao jantar :
.'Frango com bataias, peru á

brasileira, arroz dc forno em
<eanôa.

Todos os dias: ostras cruas,-íánja e papas, boas peixadas.
Sardinhas nas brasas.

Provem o delicioso Anadia,
tranco c tinto.

,. TJELLP. 3.666 NORTE

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

gastar dinheiro?
E' o que pode conseguir

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

mppa-se
qualquer quantidade de jóias velhascom 011 sem pe.lras, de quulquer valor ecautelas do «Monta dcSoccorro»; paga-sebem, na rua Gonçalves Dias n. U7.

Joalheria Valentim
Telephone 99-1 Central

2$00.0
J $000

Bazar Herminios
Praça da Bandeira

Teleph. 2.184 Villa

U 1

Chapéos de sol e bengalas
0 mais variado sortimento encontra-
so na CASA BARROSn, praça Tini-
ilenles n_. 0, jnntu á Camisaria Pre-
grosso.'

N. R. — N'esla casa cobrem-so
chapéos e fazem-se concertos com
rapidez e perfeição.

au. im in anammmamBBmBmma asmapia

O maior c mais importante do
Brasil. Occnpando a melhor si-

Inação da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.
Freqüência animal de 20.000 clien-

ís. Diária completa, a partir dc
10*1)00.

End. Teleg. - AVENIDA
IUO DE JANEIRO

Curso de preparatórios
Mensalidade 25$000

Professores do Collegio Pe-
dro II, Obteve nos exames de
dezembro 124 approvaçoes. Ne-
nhnra reprovado — Rua da
At sem bléa n.-Q8. 2-andar.

¦" ii,.

' 0E Eríje5To5ou2a
Tônico

dçs nervos
NEURASTHÉNf^

fi/IAO HrlÚlO

(Tônico 00 Estômago
OYSPEPSIA
ENXAQCíCA

Tônico
00 intestino
EMTERITE
£M l/£H/C(/LO CALMAf/re

D£ MBUSSfi B AH/Z

GRANADO * C.».—1 de Marjo, 14

EVIobüiario completo
Família do tratamento, estiangeira, ipie

se retira, vende, |iiircclliiiU<inoiilo ou cmcèiijunlo, o moliiliuiio completo de suaca-a, desde trens ile cozinha até os ta-
peles ila sala ; os inoveis são Iodos com-
plrtiinionlo novos. Ver e trulur na ruado llozondo 161.

enTTjy tens trg^ag«fcs2fcW » ^-¦.-Jti>^ ?¦ r*.-«itt

ESCOLA UNDERWQ0D

^C \'-.1i'. «V"r*lT "•' ' Á í\\- "... \\

^

Sc5 ali •-••¦ aprende .1 escrever com
os dez (ledos, :>elM olliin- o teclado.
(Systema tiiiiericano) cm pouco tem-
po, a I0S c a I!i5 mensaes. Curso
especial paia senhoras. — AVENIDA
Itin ltltANi:0, I¦•« lei 57 Cenlral.

.':.:. íís-vr.ijf \ :zj:í "* :^Kíi o&KBBKSSS l<W*P»tmi

MODI5F
Faz vestidos por c|iialc|ucr ligurino, eom

toda n perfeição e rapidez, preços liain-
tissinios, nm Gonçalves Dias 11. U7, so-
lirticlo, entrada pela Joalheria Valentim,
1'clcphiini! 11. íllli Central.

ESCOLA DE CO
Mme. Tellcs Ribeiro ensina

com perfeição a cortar sob
medida e com os mappas, em
25 lições.

Pratica por tenipo indeter-
minado.
Moldes experimentados e ali-

nbavados.
Acceitam-se fazendas para

vestidos meio confeccionados.
Aulas de chapéos. Av. Rio
Branco 137,4" andar,Odeon, ;l
direita do elevador.

Drogaria Granado & Fios
gasa—¦frgBH—M 1 ni 1 r iir—rnr—nrvTrm -nine 1 —— ——— ,

RUA URUGUAYANA N. 91
NÃO TEM FILIAL

DROGAS GARANTIDAS
PRÍiÇOS SEM COMPETÊNCIA
Balaiaça. seiTisivel a í grani- »

ii>a para pesacreixi grratuita cia

Yc»*^-, A

Á , i ¦— «4». ~Mf!l,|

— iÊlw* ^

ISUflllHIÍ
B*—aSB -À BOBO—WBtt -'^wrr^z.'^

DPETROLEOOLIYIüR
ó o iíieihfir para evitar

a oa!v;c;e

Aos demais.,. faç<
o que ih.

VIDRO a$ÍM)0

m

A' venda em todas
as perfumarias* phar-

macias c drogarias

\ Mula Cliineza, á rua do Uvradio
n. OI, é a casa cpio nmis Ijin-nlo vendo,
visto n íj-i-iihde sorlimenlu qne tom; cliuma
a iittcni;áo dos sciiherós viajantes.

NEURASTHENIA "
0 Homatogenol de Alfredo ile

Carvalho é o unieo que cura esta
terrível moléstia; innumcros altes-
Lados.

a venda nas boas phiirnmeias o
drogarias do llio e dos Estudos. [3aposilo: — IO, Una lu do Março. |

UMKdRKáUíi?iNi'-J

EXTERNATO
Antigo instituto

Leitura Portugueza
Api-endo-ic a ler em "0 lições (do meia

hora) pula uite maravilhoía do grande
poeta lji-ieo João de Deus. Vimtnclc e me-
innria, e todos aprendem cm IlU lições,
homens, seiihoras.ò creanças.Hxplieniloros'
.Santos Urngtt e Violeta Braga.—S. Josó 52.

is9r.Ktaii -f^'——^TTiTmNfiníiMi nsgssÊemsaa^'

O

LOTERIA
Dli

D:A'1I-I

cura
Ifl U C Vi i ré-

pentinanienle dor dc dentes.
Vcncle-se em todas as pliarma-
cias ; não é veneno e não qnei-
ma a boca.

Troço 1$000
| Caixa do Correio t.907

De todos os estylos, a dinheiro
e a prestações; sem

fiador

a

íSarautidxi pelo governo
Estado

dg

Gexta-leira, 26 do corrente

Ifl^AAflV
ff«i i 1 y i 111

Por i$8oo

!'

w. rJlIlll
aiiiiu

Bi
rasas

neles á venda em iodas
loterica?

as

ANTARCTICA
Kecebem-se pedidos

e eiicomniendas des-
tas animadas cervejas
110 i©p©sito á rua Ria-
chuelo 11. 92, (Gmprc-
sa de Águas Gázosas);
entregas ao doniict-
lio. TelephoKO £361 C,

Acção entre amigos
A rjfa de uma rica pulseira

cie ouro de lei com brilhantes
de valor, annexa á ultima lote-
ria da capital, de maio de 1916,
fica transferida para a ultima
e idêntica loteria de julho.

ascença
Rua Sete de Setembro 209

AQÜ5NO
de ensino

primário e secundário, sob a
direcção do Dr.Theophilo Torras.

108, RUA DO REZENDE
^ Prospectos e informações .

Casa Bcethovcn, Ouvidor 175:

"—~——— — .—...--_  —t

Alfaiataria Mar e Terra
OSJ3!».(^JISIIKKl.I2aíüEXZ!Kí;»CTJS;I13iwv^^sa-'^^

aawaBMBtBWBMBaaaawaaBBwaw

ernos sob medida
^^J 5o$, 60$ e Tofooo,

no rigor da moda
faitas para
e meninos

vs&assusasKxattmassBBiiKaü. KMg"— ~-

L
E' o único especifico racio-

nal para todas as tosses
Dep. 7 de Setembro 99

A sua cura radical pelo
HANSÉOL.

Peçam prospectos, com at-
testados de pessoas curadas.

DEPOSITÁRIOS
J. M. Pacheco, rua dos An-

dradas n. 47. Rio de Janeiro,
e Altivo Halfeld, em Juiz de
Fora. — Minas.

%# -„--¦

mm°^ Roupas
TmSiw ^10mens

r^^^^ 1 llBFfníll FlligiAM^\. % líItlBM tlUili,
Ma Pereira de LSsua

Curso Normaí de Preparatórios
As nulas deste curso, vantajosamente conhecido pelu PONTUALIDADE, ASSI<

DUIDADE e competência cio seus professoras luiiccionain com a íiiuxima ic-
gularidade.

Corpo docente: DH. GASTÃO RUCII, DR. MBSCHIK, DR. MODES I)í
AGUIAR, proressoros do Externato D Pedro II; DHS SliüASTIÃO FONTES <
AUT1UN DOURADO-, professores da Escola Militar; DR. HENRIQUE DE ARAÚJO,
primeiro classificado 110 concurso do II. Universal cm S. Paulo ; DR. PEREIRA
PINTO, pi-ufessui- do Collegio Militar; DR. AUGUSTO ANESI, autor do valiosos
trabalhos didaclicos; DR. FERNANDO SILVEIRA, conhecido professor c outros.
Aulas praticas do MATIIEMATICA o CIII.M1CA. Dous pro essores para o estudo ii«
uma inosiii.il lingua, um da parte Iheorica o outro pratico. As notas de aulas sàe
liolygrapliadas. Mensalidades módicas. Cursos DIURNO o NOCTURNO.

Aulas de repetição para os alumnos que so matricularam em atruzo.

A sido do curso foi mudada da rua dos Ourives 29 para URUGUAYANA :!9,
2' andar —JURUENA DE MATTOS, director.

DELICIOSA BEBIDA

«s^"^
Espumante, refiiirc-r-inla. sem

álcool

A PEDIDO GERAL
H e por se não achar completamente

restabelecida a uclriz CRE.Mll.DA
Ddl.lVKIIIA.

repete-se a opereta

1

PÍ4LAC5E TBÜEÃTKE

Crcação da iliu-tre artista PAL-
MYRA BASTOS

Amanhã — DESPEDIDA (ünua cias 1
priucipaes operetas du repertório.

Sexta-feira—Rícita dc homenagem
illustre artista PAI.MYItA BASTOS,

THEATRO RECREIO
Empresa JOSÉ' LOUREIRO

PEÇA DE GRANDE ACTUALIDADE
- A'sAs 7 :i|i 110,11 9 3|I

Pelu companliia RIJAS,do thcalro Apollo,
de Lisboa

Primeiras ref.rescnluçOcs da grandiosa
peca do grande iippiiratü e palpitanteactualidadc,cm dons m Ins e nove quadros,de Eniesto Rodrigues, Felix Bormudes c
Joãp Bastos, musica dc Joacjuim Ala-
garini

THEATRO S. JOSÉ' rHEATRÒ lít8pUilL1CA
Empreza PASCHOAL SECRETC

HOJE-25~de"maio-HOJE
Exhibição do empolganto film do

grande suecesso em 12 
'actos, 

Com :).000
metros

Â dia mma
' (Esta peça foi repieseutada nas cida-
des de Lisboa e Porto com o mesmo
apparato de c labic-eii-scèno » e com-
[ileto exilo,

Sccnarios de Luiz Salvador, flnaida-
roupa luxuoso de Castello Branco. Cabel-
leiras d -. Victor Manuel. Montagem sce-
nica dc João Pereira.

Brilhante n mise-en-secrie o de PEDRO
CARRAL. Diicccão musical de PASCHOAL
PEREinA,

Amanhã o íedas •& uinuàs—Á AüUIA
KüfiHX.

HIDDETI1 I u IIsSOSIliLliSi
El FHISIlülOl

Primoroso e sensacional I r.i hálito du
grande rubrica K. MARTIM-:/, Y GUN-CIIES, do Buenos Aires, original de llum-berto Cairo.

TÍMÉÀTRÒ S, PEDRO

_ Horário das exhibições:
A'noite—Tres sessões: ás 0, ás 8ás 10 horas.
Preços das localidades :
Camarotes, 5$ ; poltronas, 1$000;geraes,$5ü0.

Somente por poucos sSias

MEU BQ1
MORREU

THEATRO APOLLO
Empresa JOSÉ' LOUREIRO

Orando companhia de opera lyríca
liana ROTOI.I Si BIL1.0R0

ita-

:ü@JE

1 fif ni

A's 8 :i|l da noite—Especlaeulo dcsensação! — Grande novidade theatral 1Primeira representação da nova oneraem dous actus, libreio de E. CAVAC-CII10LI c G. EHMANUEL, musica dc
LE0NCAVALL0

£.BStm

(CIGANOS)
Distribuição': Eleann, RINA AllOZ-

ZINO; llaihi, KTIdllE BERGAMASCIU ;
Tflinar, 1-TIAN ESCO FEDERICI ; O velho,
MIC.IIEL1S liORI.

Dará eomoço ao especlaeulo a celebre
operado MASCAGN1

Cavalleria Rusticana
Distribuição: Santüzza, GAI.EA7.ZI ;Lula, FRA15ETTI; TuriiMii. DOLCl; \llio

LÚCIO; Lúcia, E. FANTUZZI. COro decamponeses e camponesas.

Empresa JOSÉ' LOUREIRO
Grande companhia eqüestre, gymnasficír

acròbutica, comiea e mimira do Anic«
rican-Circus. Direcção l-' QUEIR0L0

HOJE - Terça-feira - I-IOJB
GRANDIOSO ESPECTACULO

Programma sensacional e variado
Trabalhos assombrosos

A maior companhia, a mais completa cm
u louriiúo » pela America

Exito da õ troupe 1 QUEIllOM).
R 9S6QUA GHESSIia

Miss DNY, notsvcl nifsta
0 capitão FUSINA apreseitu,', os

LEÕES SELVAGENS
Engraçadissimos clowns e tonvs, num»

ros oimostrcs
SEMPRE NOVIDADES

Bilhetes á venda no lheatro. Preços 'Ií
costume. Galeria numerada, UjãOü; 159'
ral, 1$0l)0.

Quinta-feira — ,, Matinée n dedicada
collcgios e asvlos de.-ta capital.

ü

ir


