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de navios allemães
Porque os alliados não podem

-G9S-

(Correspondência de Parlo especial d'A NOITE)
«jii.iiulo A NOITE fno pctliu que lhe Irans-

mitisse a opinião exala dos círculos políticos
fNI 11CC7.CS e Inglezcs, acerca di) faiiio/o ca/o
dos navios alcinãis, cn tinh.i sobre esse pro-
bleinn uma opinião muito simplista v, por
isso mesmo, errada.

AuU-s, porém, dc- verificar essa Ignoram ia,
du i|uc> liiimilili-mciiit' inc confesso, esbarrei
i-cinf uiiiii dificuldade. A NOITE queria sa-
ber o que se pensava aqui acerca da pro-
jiosln iilemã.

Ora, u verdade i que não se pensavii nada.
pontue uno so conhecia a proposta. No Mi-
iiisiii-io dos Negócios líslranjclros acolheram-
f\c com n habitual nfnbilldnde; mas com cs-
pauto e 1 urinzidade:

--¦ Ha então uma proposta alemã!?
- • Deve haver, porque o meu jornal alude

1 cia.
Imediatamente o ministério se dirijiu ;i

f.oiulrcs e no Hio de Janeiro pnrn conhecer
o cnV.o. Nn dia seguinte, tudo se esclarecia.

A resposta, que eu pnrn ni transmiti, uno
me parece cpie prcclze esclarecimentos. A
opinião do governo frnnecz é uma opinião
estritamente juridlca e perfeitamente idenli-
• a ;i ((ue c-lc deu aos Eslodos-Unidos e a A,r-
jeutinn.

Logo que a guerra começou, apareci u nos
Eslados-Cnldos a idein de se comprarem ou
iilugnrcm os vapores alcinãis que lá o-Uio,
Esse projeto era patrocinado pelo Sr. Biya.i.

Os Aliados opozernm-se.
Não o fizeram por capricho ou mn-vonlade,

Si lia um ponto de vista Internacional niti-
ili.mcnte formulado, é que os governos ncu-
tros não podem fazer nenhuma operação do
•omercio com os helijerantcs. Ora, e.uiiprr.i-
tv alugar navios era fazer operação de .-o-
piéreio.

Note-se bem que os cidadãos das '.pições
neutras não estão no mesmo cazo. Ele. po-
dem fazer essas operações. Podem ms..mo
vender contrabando de guerra, armas e mu-
íiiçõcs. Arriscnm-sc, porém, a que tudo isso
seja nprizionndo,

Qiianelo, portanto, os cidadãos iiorle-amc-
ricaiios vendem aos Aliados munições, iizam
dc um direilo. Si, entretanto, a Allemnnliii
fosse senhora dos mares, poderia apreender
essas remessas. Trata-se, porém, de opera-
ções feitas por particulares. O Estado não
poílv ajir, desse modo, mormente quando se
trate cie* navios, cpie são uma garantia ido
pagamento da futura indenização de guerra.

Si, portanto, o Brazil Iriinzijissc com a
Allemanha, contratando com ela o aluguel
dc lais e (piais navios, quebraria a sua ncu-
tralidadc c os Aliados os poderiam sprizio-
liar. Ksse principio de direito é tão liquido
que mesmo o germanofilismo do Sr. Bryan
teve de reconhece-lo e o projeto, por ele fa-
vórecido, morreu no Congresso Norle-Aincri-
cano, discretamente sufocado.

Ho, porém, um direito indiscutível pnra
os Estados: o de recjuizitarem os navios es-
traiijeiros, que estão nos seus portos.

Praticamente parece que a couza, no fim
de contas, é a mesma: apenas no cazo do
aluguei-, ha acordo prévio e, no cazo c!a re-
qiiizição, não ha.

Ma.i o ponto de vista pratico nem sempre
é o mais importante: a questão de doutrina
tem maior relevância. Na hipóteze do alu-
guer, o Estado entra em negociações com um
dos bcli.jerantes; na hipóteze da requizição,
o listado uza de uma prerogativa soberana,
sem tranzijencias nem acordos. Não é á Alie-
manha cpie toca dizer quais os navios de que
ela consente magnanimamente a locação. E'
ao lii-azil que compele declarar os que ele
)) refere.

Cumpre ncrecenlnr que não se traia clè
uma violência, de uma arbili-aric-ilade, ile
um abuzo de siliiação excepcional. '1'rala-se,
ao contrario, dc um direito normal, constai-.-
le, permanente, tão subzlslento cin tempo dc
paz como cm tempo de guerra.

.Mas u Allemanha opõe-se a ele. Ha de
nossa parle uma verdadeira humilhação em
siilinietcrino-nos ã sun opozição.

lím primeiro lugar, isso não é, aos própriosiillms da Allemanha, uni motivo de guerra.
A prova do fnto eslã em que a llalia recor-
reu a esse meio e a Allemanha ainda não lhe
declarou guerra.

Dcclnrou-n, porém, a Porlugol. Mas, qunn-
do o fez, publicou uma extensa lisln de mo-
li VOS, dos (iiiais a requizição dos navios era
apenas uma clreuinslniicln ultima, unia der-
radeira gola. Por si só, não poderia bastar.

Ora, nenhuma das razões que a Allemã-
nha expoz contra Portugal, existe contra nós.
Ela não tem, por conseqüência, o direito de
cxljir de nós que não empreguemos, quando
disso temos necessidade, uma faculdade que
é liquidanirnte aplicável e ã qual todos os
povos soberanos podem recorrer.

Quando eu conversava no Ministério dos
Eslranjelros, ai soube que a Inglaterra linha
pensado em abrir uma exceção para o Brazil
e consentir nn compra dos navios alcmãis.
A compra devia, porém, ser feita pelo nosso
governo e ficar imediatamente completa e
acabada.

Não sei si mesmo estas condições economi-
cas seriam possíveis; mas as condições poli-
ticas não podiam ser aceitas pela França.
Desde logo, os Eslndos-Ullidos c a Arjenlina
reclamariam igual tratamento, Como negar-
lhes? 15' até licito supor que a Inglaterra
só concedeu, porque sabia cpie a França se
oporia... Nem ela poderia deixar de opòr-se,
porque, a partir do momento cm que lives-
sem permitido a uma nação neutra fazer ato
de comercio eom um dos helijerantcs, os
Aliados nada mais teriam que alegar para
todas as violações idênticas do Direilo In-
leriiaeional,

lista pergunta brusca cauzou-me ndmi-
ração:

O senhor, conhece o Ministro do Brazil
eiúj Londres? .;.>r:TViJtMjP*?Xy,& - ¦ SÉ*""ílcspoiüíi admirado:

Conheço"; Mas por cpie m'o pergunta?Porque ele deve estar muilo bem com
o governo inglez. .lá não t a primeira vez
que ele obtém couzas, que nos surpreendem.

E depois, suavemente, mais insinuando do
que afirmando, o meu interlocutor acre-
cenlou:

Os nossos aliados inglezes tem uma cer-
Ia tendência a tratar as questões do ponto
dc vista comercial. E' talvez mais justo e
parece, ás vezes, mais pratico; mas é sem-
prc mais perigozo. Não ha nada mais se-
guro que a linha reta do direito. Sempre
que se formula um cazo, nós perguntamos
qual é a regra, para então decidir. No cazo
que agora preocupa o seu paiz, as regras do
direito internacional são de uma clareza per-
feita:

Io) nenhuma nação neutra pode fazer atos
de comercio eom os belijerantes; *

2o) toda nação tem, de um modo normal
e permanente, o direito de requizição. E'
uma atribuição soberana, que não depende
de acordo com ninguém,

Si, portanto, o Brazil não fizer o que deve,
não será por cáuza da opozição dos Alia-
dos...

Medeiros c Albuquerque

â atóís decisiva d©
mu

Por uma indiscrição muilo dcsculpavel no
officio, ao vermos hontem entrar no Club Mi-
lilar, o Sr. almirante Alexandrino de Alencar
acompanhado do Sr. commnndaiilò Thiers Fie-
n.ing, procurámos saber deste official a sua
opinião sobre a questão do Contestado... Não
pudemos, entretanto, fnzel-o directamente...

S. S., depois de cumprimentar algumas pes-
soas, ficou em uma janclla conversando com
um deputado federal por Santa Catharina...

A palestra eslava animada. Comtudo, ouvi-
mos claramente o illustrc official de Marinha
dizer em sua voz pausada:—No ponto em que está a questão será uni
crime não se resolvel-a já e definitivamente.
Na minha opinião o resultado depende do mi-
nistro Lauro Muller e eslou certo que elle, o
eminente suecessor e continundor de Hio Bran-
co, (pie dirimiu as nossas questões de limites
lio exterior, concorrerá agora com o seu pátrio-t:smo para dirimir esla questão dc limites in-
torna e de solução tão longa, prestando assim
este relevante serviço ao Brasil — que já lhe
deve muitos outros.

Apezar dc falar baixo o representante de Sau-
ta Catharina, ouvimos S. Kx. declarar que a
bancada prestigiará n solução do Dr. Lauro
Muller, que é por todos reconhecido o mais
alio chefe da política cathariiiense. E, tão dis-
trahidós eslavão os dous, alheios ao que se pas-
sava cm torno, que estamos certos, nem siquer
fomos presentidos. li nao tivemos mais neces-
sicladc dé esperar o Sr. commandante Fie-
ming.., Nessa brilhante festa acabávamos de
reunir o ulil ao agradável.

• »•
O Sr. deputado Lelion Itegis, procurado

boje nn Câmara por um de nossos compa-
nheiros, declarou não ser cxnclo que os re-
presentanlcs de. Santa Catharina tenham prc-curado crear qualquer obstáculo á solução da
pendência com o Paraná, cujas negociações,
segundo parece a S. Ex., continuam a eslar
bem encaminhadas, não lhe cabendo prestaroutros esclarecimentos, attenta a delicadeza
da questão.
~~—— ... . —» -«BgOfr»! % -—,,,-

0 anniversario da assignatura
do A. B, C.

BUENOS AIRES, 25 (A. A.) — Todos os
jornaes recordam, cm termos muito eordiacs,
que passa hoje o anniversario da assignatu-
ra, nesta caoital, do tratado denominado do
A I! C.

A crise de combus-
tiwel na Centra!

Não deixa de ser bastante grave a situa-
ção que neste momento atravessa a Central
do Brasil.

Essa importante via-ferrea eslá a braços
com uma Intensa crise de combustível, peladifficuldade de adquiril-o ..

Nas noticias que diariamente recebe a ad-
ministração da Estrada aeeenlua-se cada vez
mais a impossibilidade de receber carvão
americano, de Cardlff e até mesmo o oleo
combustível. A lenha, que poderia alliviai.
de algum modo essa crise, não tem até ago-
ra um serviço organisndo de sorte a se lau-
çar mão delia como providencia immcdiata.

Em vista disso o Dr. Arrojado Lisboa con-
fereneiou hoje com o Sr. Dr. Lysanias Leite,
inspector do movimento, e resolveu mandar
organisar uni plano de supprcssão de alguns
trens. Dentro de dous ou tres dias a di-
reçloria dará conhecimento dos trens suppri-
midos, continuando a trafegar apenas os queforam estrictamenle indispensáveis.

Essa medida, segundo nos informou a ad-
ministração, terá caracter provisório.

SANTÍSSIMA DUALIDADt

#.,
Duas pessoas dislincUg

Álbum üa Grande Gueiíhã

Durante um "raid" de •'Zcppclin"
/ 'ma estação tios trens subterrâneos em LÕiidres, numa profundidade de 33 me-
tros, sentindo de ahrit/o contra o perigo dis bombas. A qente londrina, espi ¦

cia/mente a classe pobre, vé nesses loijnres o mais seguro dos refúgios

(Scena presenciada e esbicinlincnte desenhada para A NOITE).
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As terríveis aífemamm
da Mallia de Verdan

Dóiiaumont retomada pelos allemães
-Uíes-

A GejEKKA NO MAR
â ......../....;.. ...../...-.,«.. ..^ irn/i; "•• •'<' por a cie largura e u- 
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p /í*3*-**' W•¦«K )><>»»erosas que lhes permlo^rnneo — .1 lota no alto Adna- jgraade velocidade.

1| 
Esí.c-s navios que, segundo se affirma, já se

acham prõiiiptos, terão 120 metros dc çompri-: to por 12 de largura e dispõem de. machi-
vitUin dese-rívolver

.esnfos Büiraf impulsiona
*<*s\*\s*s\s> \S">m'>** \S\S <*

a úmmo nacional
•^^ *»• vy •*/>•» wv s^n^*\> >

SEU IMPORTANTE DISCURSO
DE HOJE NA SESSÃO MAGNA

DO AERO-OLUB

tied-Um serviço do navegação sub-
marina enlre Uamburqo o I\ova
York. — O torpcdéamenio de va-
puros (jreijos. — Uni combate en-

tre italianos e austríacos

LONDRES, 25 (Havas) — A Agencia Ileu-
ter informa em teiegramma de Athenas:"O torpcdéamenio dos vapores gregos Ada-
mandios Korais e Anusiassiu Korojiaión por
submarinos austríacos ou allemães causou
viva indignação nos circulas marítimos da
Grécia.

Os armadores do Pireu reuniram-se e re-
solveram enviar ao Sr. Skouioudis, presiden-
te do conselho, um teiegramma protestando
contra a destruição injustificável daquelles
navios e pedindo ao governo que intervenha
em defesa dos interesses gregos junto do
governo allemão."

ROMA, 25 (.Havas) — Durante a noite cie
23 do corrente, dous torpedeiros italianos
alavaram um "destroyer" inimigo a tiros
de canhão, obrigando-o a afastar-se depois de
attingido por vários projectis.

O "destroyer" também fez alguns dispa-
ros, mas só conseguiu attiiigir uma vez um
dos nossos torpedeiros.

Não ha nenhum desastre pessoal a regis-
tar da nossa parte. Os prejuízos materiaes
são ligcirissimos.

.MADKID, 2l> (.Havas) — Telcgrapham dc
Castellon:"LTni submarino austríaco surprehcndeu e
afundou hontem de manhã, a cineoenra mi-
lhas da costa, o vapor genovez "Cormillano",

ROMA, 25 (Havas) — No alto Adriático,
uni barco automóvel italiano, armado em
guerra, atacou a tiro e poz a pique uma em-
barcação inimiga do mesmo gênero, lambem
armada. A tripolação foi aprisionada. -

líontcni de manhã um submersivel aiistria-
co fez vários tiros de canhão contra os eclifi-
cios das proximidades de Portoferraio. As
defesas terrestres contrabateram e obrigaram
o submersivel a afastar-se,

Não ha nenhum desastre pessoal a registar.
Os prejuízos materiaes são insignificantes.

LONDRES, 25 (A. A.) — Sabe-se aqui cpie
a Allemanha tenciona iniciar no mez de ju-
lho vindouro um serviço de navegação entre
Hamburgo e Nova York, por meio de navios
mercantes submarinos, que conduzirão a
correspondência e grande quantidade de pro-
duetos cia industria allemã.

EM TOKNii DE VEKDUN
Os allemães reconquistaram o
forte de Douaumonl — A Jula

nas c/t/as margens do Mosa pro-segue encáriiiçudisstma — O des-
espero das tronas do kronprinx
PAUIS, 25 (A NOITE) — Prosegue encarni-

çaelÍHsima a luta em todo o sector de Verdun.
Os allemães, que receberam novos reforços vin-
dos da Kussia, depois de um assalto violentis-
simo conseguiram reconquistar o forte de Dou-
aumont. Os francezes mantém-se, porem, nas
visinhanças, hostilisando o inimigo.

Conjuntamente com esta noticia chegam do
Quartel-General pormenores da batalha de se-
gunda-feira, em torno daquella posição e qve
terminou pela conquista do forte pelos franco-
zes. Estes iniciaram o ataque por tres lados.
Os allemães viram-se assim alvo de um violen-
tissimo fogo concentrado das baterias e metra-
Ihadoras francezas. O destacamento de tropas
de Brandenburgo, que defendia a posição prin-eipal foi atacado pela rectaguarda com uma car-
ga de baionetn pelos francezes e rendeu-se logo
em seguida. Essas tropas tinham cm seu poder
grande quantidade de material bellico, do qualos francezes se apoderaram.

PARIS, 25 (Official) (Havas) — Na margem
esquerda do Mosa, a leste de Mort-Homme, con-
linuou o combate de infantaria. Os tiros da

t:nóssa artilharia sustaram varias vezes os assai-
tos do inimigo, que tentava irromper de Cumié-
res., Contra-atacámos violentamente, o que nos
permittiu retomar a trincheira que hontem ha-
viamos perdido junto á orla sul da povoação.Na margem direita do mesmo rio, o bombar-
elejo redobrou de intensidade, sobretudo na re-
gião-do fofte de Douaumont, onde os allemães
se atiraram encarniçadamente contra as nossas
linhas.

Os ataques de duas divisões bávaras recente-
mente chegadas suecederam-se durante toda a
jornada. O inimigo, depois de varias tentativas
infrueuferas que lhe causaram enormes per-das, conseguiu reoecupar as ruinas do forte. As
immediações, porém, continuam em nosso po-der.

Os allemães fizeram logo cm seguida uma in-
vestida para envolverem as nossas posições no
hosque de CalIIette, mas foram repellidos em
toda a linha.

Um appeleV justo ao
povo brasileiro

O Sr. Anlonio .lannuzzi, cônsul geral do
Montencgro, pede-nos a publicação do se-
gniiile appello; que estamos certos encontrará
o melhor éco no povo brasileiro;"PELO POVO DO MONTENÈGRO — O
Montencgro é uma das nações que a lerrib'-
lidado da guerra actual sujeitou ás mais du-
ras provações. O seu povo foi quasi em mas-
sa, como também o seu venerando soberano,
a familia real e o governo, exilado, disperso;
indiziveis as suas misérias, os seus soffri-
incntos.

Em todos os paizes neutros, em todos os
paizes alliados, foram reunidos elementos
para soecorrer esse povo tão valoroso c in-
feliz, para mitigar, quanto era possivel, o
seu niarlyrio.

Cumprindo, portanto, o dever, que me im-
põe o sentimento da caridade, como também
a representação official do Montenegro, peço
a todas as almas boas e generosas deste paiz
um auxilio para os exilados ínoiUenegriiio-;.

Os donativos recebem-se neste consulado
geral do Montencgro, na avenida Rio Bran-
co n. 144, 2" andar. — O cônsul geral do
Montencgro, Antônio Jqnninzi."

Attenclendo a tão justo appello, a redacção
desta folha já enviou ao Sr, Jannuzzi a
quantia de 50$000.

» «?»»

Um tratado !uso=ing!ez
LISBOA, 25 (A. A.) -• Aimimcin-sê para bre-

ves dias a publicação do texto do tratado de
commercio firmado entre o governo portuguezc o da Inglaterra, em que são tomadas medidas
a-seguradoras do intercâmbio de productos cn-**6 GB «lüW#_gaÍ2es._ - '

icação do ManoelDed

¦ '^-jite^tó*; -^i 
w: r

O Manoel é um ente de uma honestidade a
fidelidade a toda prova, mais, na partilha da
inlelliaeneia, não' lhe tocou sinão a dose suf-
fivienle para o distinguir do "anthropopl-
thecus ereelus".

Elle nasceu ria ilha Terceira, dc onde veiu
para o Brasil.'. Antes de embarcar arreei-
dou, ou lhe deram de presente, Ioda a est i-
pidez tjue hufia disponível tia ilha. Porque
ê tapado como uma poria ou, mesmo, como
rim Jijolo, que parece oceupar gráo inferior
a esla na escala inlellcclutt!.

O Manoel d jardineiro em nina residência
de Copacabana, cuja fauna se limita quasi :i
meia dúzia de cajueiros.

Parece que nesta época do anno os cajnei-
ros deviam eslar livres dos ataques e arteiri-
ces das creanças. Mas assim não suecede.

Uni dos pequenos, de cinco annos, encos-
lou uma cadeira ao tronco de um cajueiro,
trepou, cavalgou um galho, adeanlou-se, Sil-
bin por uni ramo .jue cedeu, c o menino
desabou de cinco metros de altura, com o
queixo sobre a cadeira, que o desarticulou.
Perda de sentidos, muito sangue, alarma,
açodem 0 pae e o Manoel, cheio de exclama-
cães, ajflicio.

O caso era grave. O pae comprehendeu-o
num relance e ordenou ao jardineiro:Manoel, vá a correr ao telephone dn
venda e diga ao • cai.veiro que chame a As-
sistencia. Explique que ê um menino que caiu
e está mal, a perder muito sangue, para vi-
rem depressa: >

O Manoel saiu de carreira, a bater os ta-
manco:',-, na calcada. Dentro de um minuto
vollavd.

Ffilau. Manoel?
.Sim, senhorel
Disse que era caso grave e pediu pressa?Fiz mais, patrão. Para a "insistência"

não tardare eu disse que o menino já linha
morrido.,.-

i A.
y-

No salão nobre da Associação dos Emprega-
dos no Commercio realisar-sc-a hoje ás 20 12
horas .i sessão inagnii. ui-giiiilsiidn pelo Acro
Club liviibilciro em homenagem a Santos Du-
mont.*•*' esle o discurso que o aviador patrício pro-
luiiicinrá:"Exmo, Sr. presidente dn rtepublicn, Exmos,
Srs. ministros, Srs. inombros do Acro Club
Brasileiro, minhas senhoras e meus senhores • -
Bem qulzern neste instante ter os dotes du ora-
lorin pira poder exprimir com cxiietldão os
meus mais inliinos c sinceros votos de exlrnor-
itiunrio reconhecimento e de grulldúo profunda.
Desde que pisei o solo querido de nossa Pai ria,
lautas c- tamanhas foram as provas de gênero-
sn auiiiade que me lém dispensado, tão espon-
lanças e eloqüentes foram cilas, que me sinto
uoposs bililndo dc egualal-as, como muilo qui-
zera, iu> agradecimento sincero que ora dirijo.

A generosidade de meus nobres patrícios, po-
léiii, saberá desculpar-me e comprehcncler-ine,
fazendo justiça á sinceridade da minha grali-
dão, pai-lida do nniago do meu coração.

Bem qulzern, eguaJmentc, que, reunidos com-
niigo, os meus compalricios, cop.irlicipassein
dos agradecimentos que lambem dirijo pelas
manifestações recebidas nas Republicas da Ame-
rica, que não a mim só, mas a vós, aos brasllei-
ros toil.is, alvejaram.

Quando o Inimortal Grnlmni Bell me offfcre-
cen cm Washington uma das mais lindas fes-
tas a que lenho assistido, todos os sábios e in-
ventores que, por essa oceasião, discursaram
tiveram como fecho de suas saudações as mais
carinhosas palavras aos seus grandes paizes dn
America Brasileira. Desembarcando no Chile
furí-êa Ilido por esse grande povo, pela sua alta
sociedade c pe'o governo chileno com festas e
carinhos taes que precisaria ser cego para não
ver nessas grandiosas manifestações umn ho-
niciiagein tão elevada quanto cordial ao Brasil
inteiro.

No bello e opulento paiz argentino encontrei
a mesma amnbilidndc, a por de uni acolhimcn-
to do mais expressivo affecto; e ahi, por entre
as saudações de caracter official e particular,
ouvi phrases da mais lison.joii-.-i homenagem á
nossa terra. Repetiam constantemente, com si-
gnificaliva cordialidade: "y usted es brasile-
no, los hrnsilcnos son nuestros amigos". Eram-
me grato ouvir palavras de tão sincera nmisatle
por parte dos filhos dessa nação visinha, na
(;ual sentia o mesmo espirito de raça, o mesmo
sentimento de affecto de nós outros brasiiei-
ros.

Oxalá guie sempre a immensa America essa
orientação pacifica e cordial entre seus povos.Mas senhores, cumpre agora algo dizer sobre o
.futuro dessa .grande descoberta do homem — a
aviação.

Si o cataclysmo europeu, feroz e devastador,
tem dado actualidade e ensinamentos a essa
nova e grande seiencia, ns surpresas de progres-so que a guerra nos reserva para os aspirados
dias dc paz são ainda maiores. Como uni cios
fundadores da locomoção aérea quero, entre-
l.-.nlo, que se me perdoe: si não posso conter aminha admiração pelos aclos de heroísmo, derpiasi loucura, cpie os aviadores militares tem
praticado, lamento, entretanto, que pilotos,abandonando a condueta de humanidade, digna
de homens superiores, se hajam atirado contra
cidades indefesas e povos pacíficos. Idcalisei alocomoção aérea como uma arma de progressoc jamais como um instrumento de barbaria.

Que me perdoem os velhos, as mulheres e as
ereanclnhas victimas de tal condueta!

Penso, senhores, que com o progresso da in-ilustria o problema da navegação aérea está
prestes a receber a sua applicação pratica como
meio de coinniunicação.

O estudo completo", theorico e pratico do ae-roplano, aperfeiçoamento de motores a petro-co, a adaptação do gyroscopio e muitas outras
invenções mecânicas, deram aos apparellios devoar um desenvolvimento e um successo pra ti-co, que, diffieil era de prophctlsar com tão bri-ihante rapidez,

E é baseado nestas verdades indiscutíveis,
que posso affirmar, cheio de imperecivel creu-
ça que muilo breve os transportes de passagei-ros entre as capitães americanas serão uma rea-lidado.

Perguntam-me ligeiramente o que penso so-bre o que ha por fazer para dotar o Brasil deuma trota aérea,
Respondo: no estacio actual da aviação, commotores nas condições dc progresso cm que seacham, não resta a menor duvida que a aviaçãosobre terra oflerece muito maior perigo nonosso paiz, onde não ha campos preparados elimpos como na Europa. Estas difficuldades se-ram.ontretnnló.vencidas quando se aperfeiçoa-rem os motores e se fizerem acroplanos com mui-tiptos motores. A parada dc um ou dous motores,neste caso.não impedirá que o apparclho siga asua viagem até que encontre um campo de avia-

çao. Actualmenle, porém, não ó este o caso. E'certo, entretanto, que a locomoção aérea ter-restre vae actualmenle de progresso em pro-gresso a passos de gigante.Muilo breve surgirão os hydro-aviões com ro-cias que se servirão dos campos de aviaçãoaquáticos e terrestres.
Venho dos Estados Unidos. Lá as difficul-dades sao as mesmas que entre nós; porémcomo se trate de um povo pratico que não

quer esperar pelo motor futuro, foi «bandonada a aviação terrestre, dedicando-se todo:a aviação náutica, quasi que exclusivamente
ü resultado foi espantoso. Antes, com os
poucos acroplanos que voavam os noticiários
dos jornaes enchiam-se de tristes narrativas
de aecidontes e mortes; agora, entretanto,
com um numero enorme de barcos voadores,nao ha mais, posso affirmar, um só acciden-tel

Mesmo no Brasil, no Rio dc Janeiro já seobteve a prova disso: meu sobrinho Raul
Kennedy de Lemos já fez mais de oitenta
ascensões em hydro-avlão seu e sem acci-
dente.

Comprehende-se, pois, o immenso successo
que a aviação está tendo nos Estados Uni-dos. Todos querem subir em acroplanos; to-
dos os jovens querem ser pilotos.

Entendo que devemos tomar como exemplo
os nossos amigos da America do Norte, sen-
do esta, pois, a minha opinião: a fundação
dc uma escola mixla dirigida pelo Acro Club
Brasileiro c sob a alia protecção moral e fi-
nanceira dos Exmos. Srs. ministros da Via-
ção, Guerra e Marinha.

Esta escola produziria aviadores militares
e civis.

Si 6 certo que já temos um esplendido cam-
po de aviação terrestre nos Affonsos, não
menos certo é lambem que a natureza nos
ofiferece um campo aquático único no mundo,
que é a babia do Rio de Janeiro, a par de um
ancoradouro defendido por montanhas de to-
dos os lados, que é a enseada de Botafogo.

Com estes preciosos elementos naturaes só
nos falta ter dons ou tres acroplanos nauti-
cos.

Hontem mesmo, porém, foi viva a satisfa-
ção que experimentei ao ser encarregado pelo
Exmo. Sr. commendador Garcia Seabra, pre-
sidente do Acro Club Brasileiro, dc entender-
me com os industriaes americanos, no sentido
de serem adquiridos apparellios de typo aqua-
tico.

Hoje estive em visita á formosíssima c
seada de Botafogo, onde encontrei excellen
logar, bem ao fundo, apropriado em cxlren
para a construcção de um "hangar" . Pcu

n-
te

mo
,iO

lambem cpie o Pavilhão de Regulas offcrccc-se como local Indicado pura os embarques.
Com a adaptação de uma ponto movediça, ser-
virá perfeitamente para os passageiros.

Ainda hoje encommeudei ao Sr. Raul Kcn-
ncii.v de Lemos a construcção do •'hangar"

c da ponle movediça, modesta offeit.i que fa-
ço ao Acro Club Brasileiro.

Os meus dignos consoelos desta benemerita
Inslllulçiin enciirrcgar-sc-ão de obter as In-
dispensáveis licenças para priunpto inicio des-
sas obras.

.lá fui aviador c Inventor: os annos, porém,
foram se passando e hoje não mais son avia-
dor. Este deve ser forçosamente joven,

Todas as energias, porém, cpie me restam C
lambem Ioda a experiência que adquiri cm

2(1 nniios de trabalho, ponho-as á disposição
di) meu paiz, e, mais ainda, offercço Ioda a
collecção de medalhas e prêmios, Ioda a col-
Iccçno dc apparellios cpie inventei para que
com ellcs se inicie o museu, de aviação na-
elonul,

Para a rcalisação desse desejo já consegui
do illustrc Sr. Dr. prefeito do Districto pc-
derill, apoiado pelo Conselho Municipal, a
permissão de elevar um pequeno pavilhão á
margem da linda enseada de Botafogo, que
eu desejaria ver transformada em aneoradou-
ro central da marinha aérea nacional.

Certo e bem certo eslou de que, si estes
meus pretenciosos conselhos forem seguidos,
o Brasil, dentro 

"cm 
breve, possuirá um gran-

de numero de pilotos aéreos, dignos continua-
dores dos iinpcrccivcis trabalhos dc Bartliolo-
meu de Gusmão.

A Turquia e a China recusaram os serviços
([lie lhes podia prestar o caminho de ferro,
e o resultado todo mundo bem viu qual foi.
Assim, os paizes que se comportarem de for-
ma idêntica, com relação á locomoção aérea,
terão o mesmo resultado triste, collocando-se
na retaguarda das nações.

Meus senhores; eram estas as palavras que
a minha profunda gratidão c os meus dese-
jos de brasileiro impunham que eu proferisse
aqui.

Renovo os protestos dc agradeci niento a
Iodas as provas dc nimia gentileza que hei
recebido e levanto a mais sincera das saúda-
ções á querida Pátria, ao nobre Brasil, que
quero ver pairando alto e bem alto na gloria
universal.

Viva o Brasil I
Vivam as Republicas amigas da AmericaI

â independência úa.
Argentina

A Argentina commemora hoje a passagem
de mais um anniversario da sua independeu-
cia. E' uma pagina brilhantíssima da histo-
ria politica da grande Republica do Prata.
Ella recorda todas as lutas que, antes de 25
de maio de 1810 se desenrolaram no terrilo-
rio do então vice-reinado, pela rcaliasçõo de-
finitiva dos sonhos de liberdade do povo ar-
gentino.

A Republica visinha é neste momento uma
das maiores forças do continente americano,
progressista sob todos os pontos dc vista, e
defensores dos nobres ideaes de paz, em
que eoinmunga também o nosso paiz.
0 Dr. Lucas Ayarragaray, ministro da Ar-
gentina junto ao governo do Brasil e que fes-
tejou a pasagem de lão significativa dala re-
cebeu á tarde, na legação, a sociedade
brasileira, a colônia argentina aqui residente
e membros do corpo diplomático.

BUENOS AIRES, 25 (A. A.) — A alvorada
de boje, anniversario da independência, pro-
clamada em 1810, foi saudada pelas salvas
dos navios da esquadra, sendo prestadas cou»
tinencias em todos os quartéis,, ao ser básica»
da a bandeira nacional.

BUENOS AIRES, 25 (A. A.) — O Dr. Vi»
ctorino de Ia Plaza, presidente da Republica
sojicitou da empresa do theatro Colou qui
seja cantada, no espcctaculo de gala, de boja
a opera "Fausto", de Gounod.

1 11 Éllilll
Ha finei

SERÁ PRECISO AGGRAVAR
AINDA MAIS, DE IMPOSTOS,

O POVO BRASILEIRO ?
Accçntuam-sc as tendências dos nossos go-*

vernahtcs no sentido de aggravar ainda mais
o povo brasileiro de pesados impostos. Assim,
julgámos de bom aviso ouvir algumas opi-
uiões autorisadas a respeito, mesmo porque o
Brasil precisa conhecer o pensamento de seus
representantes mais directos nessa hora de
tão grandes aperiuras financeiras, em vespe-
ras dos credores estrangeiros nos baterem ás
portas. Conseguimos hoje, na Câmara dos
Deputados, ouvir o Sr. Álvaro Baptista, depu-
tado pelo Rio Grande do Sul.

Eis o que nos disse S. Ex.:
—Acho que as condições financeiras actuae»

do Brasil são peores de que si nós estivesse-
mos em estado de guerra. Para o anno deve-
mos réencetar os pagamentos da nossa divida
externa, interrompidos pelo "funding". Paru
que nós possamos satisfazer esses comproí
missos de honra não devemos medir sacrifi»
cios. Não basta réencetar os pagamentos dí
nossa divida externa, parcialmente; devemos
reencetal-os integralmente, si é que eonsido»
ramos a nossa dignidade, a nossa honra, acM
ma de tudo.

Está claro que não só uma providencia te-
rá de ser energicamente tomada para o allu-
dido fim. As providencias tém dc ser varias
e harmônicas. Devemos, é certo, deixar para
o fim, para quando não tivermos outros re-
cursos, a ereação, o lançamento de novos im-
postos. Mas si a despeito das providencias to-
madas, o "quantum" por cilas attingido não
fór bastante para as nossas obrigações com
os credores estrangeiros, devemos ir ale a
ereação dc novos impostos, que, certo, nos
serão muito menos prejudiciaes que as impo-
sições ou a tutela impertinente do estran-
geiro.

O povo brasileiro está muito sobrecarrega-'
do de impostos, não ha duvida; mas a honra
nacional merece todos os nossos sacrifícios,
mesmo a aggravação desses impostos, si, de»
pois dc outras providencias enérgicas c capa-
zes, for preciso ir além para salvaguarda do!
nossos forer3 de nação cumpridóra dos seui
devores internacionaes c dos seus compro,
missos com o estrangeiro. E' este o meu mo-
do de pensar, e dentro delle estarei na Ca»
mara a que pertenço,
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Ecos c novidades
O Sr. IrlllOll Machado vae cu-acliar o Sr.

Tlllimil. Dcllluii... Desde quo usle terminou
n Icllura da suo fpnnlillivol conlosliiçiloi o
Mr, IrlilCU Insliillou-se uo Senado, ua Neerein-
ria, nos diversas salas das coiumlasõog p noa
Habliieles, com u SOU haliilhõo du iiuxlllarcs,
no c.\aiiie minucioso do Iiiiiiicumi hogogem
de fraudes, escândalos, falsidades, que encer-
raio os livros e mais dnciimciitos roforoiltOS
uo pleíiu senatorial de 12 tio ii.orçn ultimo,
O Sr. Irineu com o seu pos.onl possa as
noites uo Senado, trabalhando, Iraholhoiulo
multo. Acompanbnni-u'o nesse penoso miv
tér de rever uni jior um os impeis íiialsinu¦
dos pelo Sr. Thoinoz Delfiuo, Iriulo c tantos
rliliidáiis lirnsllolros, oloiioro. u amigos de
h. lix„ que acompanham, oom multo Inloros-
íc, a ORiafiinlo Irabalheirii do conhecido no-
Jitico do Distrieto Federal.,,
Cl f ¦••
Seriamos capazes do jurar «pu- vimos hoie,

im um anloinovel, o Sr. Wcllciieonip. VI-
pjOl-o n primeira vez o julgámos que oramos
licliuias de alguma ilhisòo iPoplico. iisfre-
Ramos os olhos o flxAiiiol-os: si nflo era o Sr
Welleiicamp, era algum Sósia, tiiu Soslo quê
esse homem é capo/, do ir parar no policia.

nllis não era cerlaniente o Sr. Wcllciicoinp.
Nflo é possível. Si ainda fosse n noite, q ml mio
todos nesta eidode se cnlregoin oo soiniio, e
n judicia lambem, coinprolionilc-so quo o
passeio, pelas ruas mais freqüentadas, de um
homem cuja prisão eslá decretada, pudesse
passar despercebido. Mas de dia '! 

Quq im-
poria que lambem hoje, por unia notável
coincidência, nus viesse um leitor constante
garantir ler visto hontem, passando pelaavenida Hfo Branco, em um "Jandnulot", o
mesmo Sr, Wolloncnmp ? Esse leitor foi vi-
clima cgliolllieulc, com Ioda a certeza, de
nina illusáo do seu sentido visual. Isso, si
fosse verdade, seria dar a esse cavalheiro,
que é estrangeiro c filho ile um paiz em que
a policia é uma instituição séria, uma triste
idéa dns nossos costumes c sobretudo das nos-
**- autoridades.

.".
E' commiim ouvlr-so dizer por ahi que o

Sr. major Carlos Heis é o mandão-mór da
policia da capital da Republica, uma espécie
lie poder extra — uma porção de cousas. Nós,
com franqueza, levávamos muitas das denun-
pias á conta de "intrigas da ópposição".

Quão errados, no entanto, lindávamos, c•pjanto se enganam os que julgam ser o Sr.
inojor Heis apenas um inandõo-inór da poli-
[ia. Sua Excellciiciu 6 até mais do que o mais
graduado paredro.

E' preciso provar? No ultimo orçamento,
Culdantlo.se ou fingindo-se cuidar de eco-
iiomias, cortou-se aos congressistas o direito
amplo do uso c abuso do tclcgraplio nacional,
de que elles se serviam até para cumprimen-
los de annivcrsario.. Foi uma medida morali-
sadora c que, mesmo não cumprida b. risca,
serviria para recordar a essa gente que os
serviços do governo não foram feitos para
proveito particular de ninguém, isso era, pelo
menos, uma hypothesc razoável, mas para ap-
plicação — vemos agora — apenas entre sim-
pies senadores ou deputados, cujas prerogati-
vas tèm um limite, o que não succcdc com
um homem (pie seja o supcr-chcfc de policia.
E' a prova esmagadora disso e de ludo o mais
acima dito o telegramma, com a nota de —
official — qne hoje nos puzeram sob os olhos
c que deve ser a reproducção de tantos ou-
tro quantas foram as pessoas que cumpri-
menlaram o Sr. major C. Heis pela sua pro-
moção:'•Agradecimentos sinceros pela sua gentile-
7.a — Major Carlos Heis, assistente do chefe
de policia."

E a nação gasla rios de dinheiro, paga mi-
ibares db funceionarios para ter Tclcgraplio
Nacional.

AOONFLAQRAQÀO DA EUROPA

lis iiüta pa
PORQUE NilO E< POSSIVEh

PAZKKJA' A PAZ
Sir li, (irry, respondendo n dons
deputados pacifistas, explico, oúino

n pux tiovQ aov íoiiu
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Sir Edumrd Creu

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

Uttl io em
Fópa

uizoe
JUIZ DE FORA, 25 (A NOITE) — Suicidou-

se na rua Tapera o italiano Domingos Trebi-
soni, alirando-se a um poço existente no
quintal de sua casa.

Domingo.- Trcbisoni deu fim á vida por
motivo de difficuldades de vida e deixa nu-
morosa família.

•—_«9«~~<

í-pviço fdepfjoniço
SUL _o.|o.— Inimediatarhettte terá V. Ex.

Colombo — Praça José de Alencar

%ià apta neira95 volta
â i@@!á garantida polo

P@í(íf judiciário
lroi parar uo foro o incidente, theatral motiva-

do pela policia, que prohibiu a representação
da peça "A águia negra", no theatro Hecrcio,
depois de n haver autorisado. Achava o policia,
tarde e a más horas, qne. aquella peça feria as
normas adopladas pelo nosso governo de com-
pleta neutralidade no aclual conflicto europeu.

Não concordou com isso o empresário Sr.
José Loureiro c, por intermédio de seu advo-
gado Dr. Inglez de Souza Filho, requereu man-
dado prohibilorio contra ;> policia, para que
pudesse continuar a levar á scena "A águia
negra". O juiz, Dr, Alfredo Hussell, concedeu
O mandado, que foi hoje mesmo expedido.

Também ficou comininada ao delegado a
multa de 50:000?, cm favor do empresário, caso
se opponha elle a cumprir a ordem do juiz.

Assim, voltará á scena no Hecrcio, amanhã,'"A águia negra".

LONDRES, Ü5 (A NOITE) — O mlnlslro
dos Negócios Estrangeiros, Sir Udward (irey,
rcsponileiiilo nn Câmara dns Cmniniilis aos
discursos dos Srs. 1'onsob.v o Ha... oy, quo de-
femlcraiu a necessidode du fazer a paz. ile-
claroii que os alllados se coniproinelterani,
om primeiro logar, o não fazer a par. separa-
doineutc c, cm segundo, a não eulrar cm

negociações emqiiaulo
ns aspirações de todos
elles não ostlvossem
suffloionlenionto rcill-
sodas e afastado o pe-
rigo de uma nova
guerra. Sendo assim,
elle, ministro, não po-
dia dizer aos dous
deputados pacifistas
(¦unos as condições em
que a Inglaterra faria
n paz.

1' ro s c gu indo, Sir
Grcy, rcferhido-se ii
entrevista quo o Sr.
PoilSOby concedeu o
um rcdnclor do "Chi-
cago Daily News",
disse, dirigindo-se a
osto deputado: "Igno-
raes por certo que es-
tomos cm guerra, Si a
Allemanha tivesse ac-
coitado a conferência
que lhe propuzeiiios
cm fins de julho de
1014, o guerra teria

sido evitada. O que se tem dilo falsamente a
rcspeilo deste assumpto bem sabemos de ou-
de parte, c como porte de certo circulo diplo-
malico. A continuação da guerra deve-se uni-
comento ã Allemanha. Em Berlim repele-
sc que a Allemanha está triumphantc c que
os aluados estão derrotados. Entretanto, bem
sobeis que os aluados nunca foram c nunca
serão derrotados c que triumpharemos. O
primeiro passo paro a rcolisação do paz seria
a Allemanha derlorar-sc convencida de que a
França sc salvou cm Verdun (appluusos) sal-
vando os aluados. Si algum dos paizes ai lia-
dos tem direito a advogar a paz, esse é a
França. Entretanto, o presidente Poincoré c o
chefe do seu governo, o Sr, Driund, ainda ha
dons dias sc pronunciaram veheinenteniente
contra uma paz que trouxesse comsigo o pe*
rigo de uma nova guerra".

O discurso de Sir Grcy foi lodo enlrccorta-
do de applausos calorosos.

LONDUES, 25 (Havas) — Respondendo aos
discursos pronunciados por dous deputados
pacifistas, a propsitò de unia entrevista une
concedeu recentemente a um jornalista ame-
ricano, Sir Edwnrd (irey disse na Câmara dos
Communs que, em vista da situação da Grã-
Bretanha, perante as suas aluadas, elle não
podia fazer declarações, uma vez que os ai-
liados tinham resolvido não apresentar con-
dições separadamente.

O ministro lembrou cm seguida que a Al-
lemanha não quiz evitar a guerra, apezar de
lhe lerem offcrceido o ensejo pnra isso.

Alludiu As recentes nffirmações do chan-
cel ler allcmão, desmcnlindo-as formalmente,
e fez ver que a culpa da continuação da guer-
ra cabia somente á Allemanha.

A única das nações aluadas que neslc mo-
mento teria o direito de falar cm paz seria a
França, contra a qual se desencadeou toda a
fúria dos allemães; mas o governo francez
não o fez e não o fará. O dever da diploma-
cia, concluiu Sir Grcy, 6 manter a solida-
riednde entre os aluados, para o bem com-
muni.

LONDRES, 25 (A. A.) — O "Times" in-
forma que a revisto aliemã "Die Zukunft"
publicou um artigo do respectivo director, Sr.
Maximiliono Ilarden, cm que esle propõe que
a Allemanha manifeste o seu desejo de limi-
lar os armamentos, acreditando que assim
conseguirá provocar o inicio das negociações
para a celebração da paz.
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Um aeroplano ailemão baixou por
engano uns linhas inglesas — O
aviador francez Penche promovi-

do e condecorado

A sessão do Conselho hojeI Os suecessos do
foi animada Espirito Santo

Congratulações á Argentina,
creação de corpo de

dentistas para as escolas mu-
nicipaes e discussão do

problema do pão
O Conselho Municipal lio|o trabalhou, A

sessão foi animado, lendo p Sr. coronel l.cili'
Hibeiro falado tres vezes, Hrlincironiciiir,
apresenlauilo nino Indicação, que foi uiiiuu-
momento opprovmlo, para que, por iulrrino-
dio da inesa, o Conselho SO rniigrolubn-c
com o Conselho Deliberativo de Buenos Aires
(hoje Coininlssao Municipal, nomeada pelo
governo argentino), pela dala que n Hcpu-
bliia visilllin coiilinciiiora. Depois, jusllficiiti-do um projeelo que apresentou o que i o
seguinte: Ari. 1". Fica o profolto uiiloris.ijii
o ereor c regiilomentor o serriço permanentede byglono dcnlorio escolar, contratando ou
noineoiiilo o pessoal lechiiio Indlsponsnvbl.
Ari. 2". Todo o população hifanlll. das os-
colas niuiiicipoes. fica obrigada n ínspocoiio
o Iralainento donlarlo, sendo lodo o serviço
gratuito para os creanças cujos pnes, luto-
res, ele., não possam satisfazer á retribui-
ção constante da tabeliã pormanonlo, que a
Prefeitura provi o mon l o orgnoirurA, i'aragra-
pho único. A arrecadação, «sullontc ilaic,
Irihuição acima tratada, reverterá, por com-
ploto, para o Fundo Escolar, c, na falta dei-
le, para as Caixas Escolares dcslgndos pelo
profolto, Art. .T'. Fica o prefeito autorisado
o fazer os despesos indispensáveis á execução
desla lei, abrindo os neeesuirios credito»,.
Ari. <1". Hevogam-sc as di,posições cm con-
trnrlo. Finalmente, o Sr. Loito Hibeiro Ir.i-
tou do problema do pão, criticando a orlou-
loção de dous collegas matutinos, balondo-so
para que o pão seja vendido a peso, sem cui-
dar do que é essencial — do preço.

O Sr. Leite Ribeiro diz, então, que o que
sc deve tratar cm primeiro logar é dos dun.i
cousas cm conjunto — peso o preço, pois as
duos sc relacionam. Adiluz use intendente
que a Municipalidade, pelo nossa Constitui-
ção, não põdc fixar oo commercio tabeliã de
preços para venda de mercadorias, que não'
sc podo saber quanlo lhe cintou, como ille-
galmente fez o ex-prefeito general Bejilo Ri-
beiro, mas que o Sr. Dr. Rivadavia Corre:.,
jurista, diz o Sr. Leite Hibeiro, não quiz_ca-tificar. S. Ex. enlão accrescenla apoiar a
doutrina estabelecido pelo Sr. Dr. Rlvndnv'a
Corrêa, alvitrondo, no entanto, fazer o Cou-
selho, como pratica a França, dar determi-
nadas vantagens aos padeiros, com a cxlgeu-
cia conseqüente de uma tabeliã de preços.Aproveitando estar nn tribuna, o Sr. Leite
Hibeiro defendeu-sc da occuwção que lhe cs-
tão assacando de querer exterminar os piase a água benta nas egrejas. E S. Ex. ex-
pllca que as pias com água estagnada, que
póilc ser ou não benta, c que não quer. E
quanto a sua ação é para que u água benta
não seja profanada pela porcaria... Tcrmi-
nou de falar então o Sr. Leite Ribeiro.

A ordem do dia da sessão foi toda oppro-
vatla, inclusive a 21 discussão .lo projecto
que eleva o numero de professores aiíiui-
tos de .1" classe diplomados rela Escola Nor-
mal. Paro amanhã foi marcada ordem dia,
cujos projectos mais importantes são os quemanda considerar de utilidade publica ai
caixas escolares fundadas até a presente data
desse decreto c que autorisa o prefeito a abrir
credito de 50:000.9 para melhoramentos devehiculos da Limpeza Publica.

¦ -»¦•>¦ _-_-_______.

O que diz o eommandante
da força federal

O general Caetano de Faria, mlnlslro (In
Guerra, recebeu boje do capitão coiuiniiniloii-
te da compuiihla de guerra ilu 5N" de caçado-
res, quo seguiu para o Espirito Santo, por so-
licitação do Sr. ministro da Vhição, para mau-
ler noquelle listado o fiinceloiiaineiilo dos rc-
partições fedemos, dependências desse nilnis-
lerio, um c.sIciiho Iclcgroimnii.

Não nos ioi dado ler esse despacho lele-
graphleo; Clilrolimto, segundo infornioçõcf
prestadas pilo próprio general ministro,
aquelle official coniiniinlcou que no dia '-'-'.
dia do posse do presidente, um cavalheiro o
procurou, pedindo goroulias de vida c que elle
o acolhesse uo quartel,

Accrescenla o capilào que. nesse mesmo dio,
á noite, o luz electrlea foi cortada, flioniio
Victoria eomplclaiiicntc ás escuras o haven-
do cm seguido cerrado u demorado tiroteio
nas ruas da cidade.

Isso fez com que numerosas famílias fugis-
sem |iara o local cm que eslá oquarleluda a
companhia dn 5K" de caçadores,

Serenado o liroleio, adealila o Capitão, fi/
conduzir as fnmilias paro os suas residências
por praças sol, . meu comutando,

A um desses soldados, segundo o capitão,
por uma das famílias foram offcrccitlos tvino
prêmio _íi>n" (iiilt cm dinheiro. Esse soldado
foi elogiado por não ler acceitado,

Termina o capitão seu despacho dizendo
(pie reina iicliiahuente perfeito ordem c que
elle, guardando os edifícios públicos, espero
ordens,

_-.__ , «M» .—
Eli.vir de Nogueira — Milhares de nltcstadns
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S« ht )f dos Passos
Pretende a cpmmissão de negociantes inleres-

sados procurar amanhã, de novo, o Sr. prefeito
municipal para lembrar a S. Ex. a urgência
que lia em levar-se o prolongamento da rua Sc-
libor dos fossos alé á rua Uruguayana, inelho-
ramento muito simples, por depender somente
da destruição de um prédio antigo c de um ve-
lho paredão. Essa urgência deriva do amontoa-
do de lixo e podridões que dia a dia augmeula
no fim da rua Senhor dos Passos, em que iá halindos prédios c onde o commercio iá se' está
íustallando. O Sr. prefeilo demonstrou boa von-
tado em ai tender ao podido c prometleu visitar¦pessoalmente o local; mas cerlaniente outrasóecupaçoes mais prementes o lém impedido
disso, adiando uma providencia com que lucra-
ra immcnsp o centro da cidade, pelo desafogo
ijue ao transito irará a nova communicação en-
Ire a rua da Uiiiguaynn e a praça da Republica.

¦— ¦ —««» i 
Eli.vir de Nogueira— Único que cura syphilis.

LONDRES, 20 (A NOITE) — Um acropla-
no allcmão desceu hontem de manhã, inespe-
rodamente, sobre as linhas inglezas, devido a
um engano do seu piloto, que julgava estar
nas linhas allemãs.

O piloto c o official observador, que só-
mente deram pelo engano quando estavam ro-
deados pelos soldados inglezes, foram recebi-
dos a gargalhadas e com canções huinoristi-

.PARIS, 25 (A NOITE) — Foi promovido a
sargento e condecorado com a cruz de guer-
ra, devido a actos de bravura praticados nas
operações aéreas, o aviador Penche, sócio da
casa Portalis de Buenos Aires.

¦¦a» ,»b<h» ia»

NA FRENTE ITAbO-AUS-
TKIACA

A NOITE
iX

Já estáfunecionando esta secção das
ofücinas typographicas da A ÍÍOITE,
apta para a impressão de livros,
folhetos, avulsos, etc., em boas con-
dições de preço, nitidez o presteza.As encommendas e todos os nego-
cios relativos a essa secção devem
ser tratados exclusivamente com oSr. J. Severiano do Mello, gerente,árua Júlio César (Carmo) n. 29. -

 (O

gT° Os que hontem souberam da Indiffe-
rença com que o Sr. Wenceslão Braz recebeu
os lelegrammos dos dous presidentes do Es-
pirito Santo, vão ficar estupefactos com n
leitura da cpigrophc que encabeça esla noli-
cio.

Ao Cotlctc chegou hoje, de facto, um tclc-
gramina alarmante, após a leitura do qual S.
Ex. resolveu intervir nn luta capichaba, or-
denondo a partido iiumcdiota de um vaso de
guerra. Não sc sabe bem qual a gravidade queassumiu o caso cspirilo-santense, cm vista do
sigillo que sc guarda no Cattete, parecendo,
porém, que uma das facções pretendeu sub-
meltcr a rival retirando violentamente do
mercado todos os cigarros Vunillc, artigo de
primeira necessidade lambem ali. O vaso de
guerra a seguir levará, a titulo de primeiro
soecorro, certa quantidade daquella mercado-
ri. obstante a sua similhança com umn
rcc. ., esta noticia parece confirmar-se.

i ««—¦! «-
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A radiographia clan-
destina

0 ministro uruguayo no
Brasil

O Dr. Eduardo de. Accvedo Dinz, ministro
plcnipotenciario da Republica Oriental do
Uruguay junto ao nosso governo, acaba de
ser distinguido com sua designação para
membro da commissão directoria do Gòhgrcs-
so Americano de Philosopbia e Historia, que
se reunirá em Buenos Aires, no dia 9 do ju-
lho próximo, cm commcmornção do centena-
rio da independência argentina.

Essa escolha demonstra evidentemente o
grão de sympothia de que é credor em toda a
parte o dislinclo diplomata que entre nós rc-
presenta a nação amiga.

Podemos, além disso, accrcsccntar que o
Dr. Accvedo Diaz apresentará A "Exposição
do Livro", que d uma creação do congresso
acima, dez volumes de suas apreciadas obras
literárias.

A significação dos de-
cretos hontem

publicados
Pelas medidos que o governo portuguez

ociiho de tomar, segundo su deprclmuilc dos
lelegrouiuias de Lisboa de.l.i niauhii, Por-
lugal está em vésperas du mohiliSiiÇÕn geral.

fora in, com effeilo, inundados submcltcr a
/meu inspccçàó medira todos o> chl.uláos por-
tuguizes, entre os t!ll e «15 nsuios lio edade,
qui foram, cm outras liispecÇOUH médicas,
considerados Incapazes do ícrvíço miilLur t,
portanto, isentos defiuillvamiiite; Iodos os
(pie, por Incapacidade physici inonienlaiie.i,
não fora ni apurados nas InspecçõCH o que
já se subinçtturniu, e, flunlincnlu, Iodos os
que, por incapacidade physiea, deram bni.SII
do serviço mllitnr 0 ostilõ hoje na reserva.

Por outro lodo, foram iiiiui,lados recüliscnr,
alé lã de julho próximo, Iodos os Indivíduos
enlre os 'J0 e lã annos de idade (pie, por
diversos motivos — nascidos no estrangeiro,
não baplisados, iuscriplos com nomes IrocA-
dos nos registos do bopllsino. residentes em
parle incerla, ele. —, iiuiico foram receoso,i-
dos e, portanto, não prestaram rorviço mi-
liiar. Estes novos recenscados serão uihniel-
tidos o Inspecçõo medica ó maneiro que sc
npresenlarom aos quartéis, paro o que tém
um proso máximo, quoudo residam uo es-
Ira ligeiro, de conto c oitenta dias, ou sejam
seis mezes, e quando residem no p.iiz de
noventa dias.

A Inspecçõo medica foram mnndnJos sub-
inellcr:

a) Iodos os Indivíduos qua nunca foram
menscodos c que tenham entre -0 c 15 an-
no., de edade; c

b1 Iodos os Indivíduos nn mesma edade
(pie, tendo sido recenscados, nunca soffrc-
ram Inspecçõo medica.

Para estes indivíduos foi lambem conce-
dido o praso, quando residentes no eslran-
gciro, de cento c oitenta dias para se apre-
sentarem,

Tio no Brasil milhares de cidadãos portu-
guezes que se encontram cm qualquer des-
Idii condições. E como, de accôrdo com uni
aviso do consulado geral de Portugal (pie cs-
tá sendo publicado, todos os desertores do
Exercito c da Marinha e todos os rcfracla-
rios anteriores ao estado de guerra (!) de
março ultimo) foram amnisliodos, succcdc
que o contingente que vae fornecer a colo-
nio portugueza no Brasil será enorme.

O telegronimo não explica si as inspecções
mcilicus serão feitas na sede dos consulados
c vicc-consulodos — como os italianos e fran-
cezes fizeram — ou si serão feitos cm I'oi-
tugol, nn sede dos concelhos ou nos dlslri-
cios militares. E' este um ponto n averiguar
c sobre o qual os consulados c vicc-consula-
dos em breve receberão instrucções precisas
e direclas do governo.

E' necessário, no entanto, accrcsccntar queos indivíduos comprchendidos entre os 20 c
os 45 nnnos que já se submetterom a in-
specção medica c foram julgados aptos parao serviço militar, estando na reserva, não
foram incluídos nestas medidas. Esses só-
mente têm de esperar que a sua classe seja
chamada para se apresentarem.

São medidas, todas cilas, preliminares da
mobilisação geral e indicam que o governoestá tomando os ultimas providencias paraordenar a mobilisação de um grande exer-
cito.

- ¦ <?» i „___

As cómmissões
da Câmara

Reuniram so as do oi».
publicas o do justiça

RstOVO boje reniildii a ooiiiiiilssão do obrai
publicas dn Comum dos Deputado», |'oi i,illseiilhlo o nsslgnado o parecer do Sr I -!
1'ernella touro o projeelo n, y»», du lUlf,'< «aulorlsa o governo a nomear num comniUsSnde profihsloiiiies para estudar as causas í»M-cea no nordeste brasileiro. O parecei do SrJoAo Pernoita c favorável ao roforldo n™
Jeelii.

cliadaSob a presidência do Sr. Cunha Muiroíinlii-se hoje u commissão du jiislic,.'Cornara dns Deputados.
Eoi aprovado uimulmbmonte o parecer d,Sr, Cunha .Machado, sobre o projeelo du v-<J

do Eederal uioiiiloiido resliluir o terreno i,lencenle a D. Carolino Vlnelll Reis.
Esso eominissõo recebeu hojo lelcgrauii

dos opposlclonlslas do Espirito Santo, ,
miiiiicoiiilo a posse dos respectivos camliil.it,

¦"•OB—
Dp. ASfrcuo Pinheiro

De volta da Europa, onde praticou nos lios.mães de sangue.
OporoçOes, partos, molostlni dos tenl-oras•itis urinarlas. üã consultas eni seu coiuiiliòí

lo, A rua da Assembléa. 75 11" oiiilaij, tup
.•intrnl ?01, das II ás lli horas, o em sua 

'rei!

anciã ft rua N, S. rir CnDarubanu,_ll
miI. 1.823, das 8 l|_ c 11 horns.
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0 celebre contrabando
de borracha

si PIllI,
Pilai 1 É I8É:
fllül da Mi

Exames de sangue, analyses
de urinas, etc.

Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros,
da Faculd. de Medicina — Laboratório de
Analyses e Pesquizas: UOSARIO 108, esq. pra-
ça Gonç. Dias. Tel. do Lab. N. 1834.
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As operações üo lonçjo das linhas
de hnlalhu — Os jornaes de Roma
pedem a guerra contra a Allema-
ilha — O kaiser no Trentino —
Os italianos concentram-se nas
suas linhas de defesa do Aslico

PAULO PASSOS & C.

Oibbs, inglez.—toloplione
HU, Central.—Rim Sanlii

Luzia,.0_

Solé Rodriguez
(' Por todo o fim deste mez, deve partir de Mon-tevideo para esta capital o Dr. Arial Solé Ho-dnguez, cônsul da Republica Oriental do Uru-
guay cm Hamburgo,

O Dr. Solé vem, cm caracter official, dosem-
pcnliar entre nós uma missão de natureza tech-nica e commercial que lhe foi confiada pelo uo-verno de seu paiz.

-» im»B^ i

Charutos V1E1UA DE MELLO

 os mjilhorps ~ EDUARDO YJI

Tailleurs pour dames
Confeccionam-se, pelo rigoroso corte in-

iglcz de minister, nos "aleliers" de alta cos-tura, de .Mine. Guimarães, á rua S. José, 80;telep. 4.C94, Central. Próximo á avenida RioBranco. . —'

PARIS, 25 (A NOITE) — Aconipanhu-se aqui
com grande interesse o desenvolvimento da of-
fensiva austríaca na frente italiana.

Os jornaes de Ritma pedem ao governo que
declare guerra á Allemanha, pois está mais do
que provado que sem o concurso da Allemanha
a Áustria não poderia tomar a offensiva contra
a Itália com a amplidão com que o fez.

Em iJcrna consta que o kaiser vae visitar em
breve a linha de frente austríaca do Trentino.

PARIS, 25 (A NOITE) — O ultimo commu-
nicado do Quártèl-Gcneral italiano, publicado
hoje, pela manhã, cm Roma, annuiicia que as
tropas de Victor Manoel detiveram o avanço dos
austríacos em direcção a Montezzo. Os italia-
nos concentraram-se na linha principal de for-
tificações ao longo do valle do Astico.

ROMA, 25 (Havas) — Comniunicado do Alto
Commando do Exercito:"No valle de Lagnrinn, o inimigo bombardeou
hontem, com grande intensidade toda a nossa
frente nas (luas margens do Adigc.

Uma columna austríaca, que tentava avançar
ile Li/.zana cm direcção a Marco, por pequenas
fracções, foi detida pelo fogo da nossa artilha-
ria.

Ao anoitecer, um ataque ao longo do valle de
Assa, cm direcção a Monte-diMezzo, foi conti-
do pelas nossas tropas.

Entre o valle de Tcrragnolo c o Aslico, liou-
vc o costumado bombardeio.

A evacuação da bacia superior de Posina cAstico foi cffoctuuda com toda a regularidade.
As tropas fortificam-se na linha de defesa Con-
ca-Arsiero. Destruímos todo o material que não
foi possível transportar.

Entre o Astico e o Brcnta, o inimigo iniciou
Iionlem uma forte pressão eobre as nossas posi-
ções a oriente do valle de Assa.

No valle de Suteara, o recuo das nossas for-
ças sobre a linha principal de resistência, ini-
ciado a 22 do corrente, continuava ainda hon-
tem, lentamente c cm completa ordem.

Na Carnia travaram-se violentos ducllos de
artilharia, assim como no alto Iíut.

No resto do linha de frente não houve ne-
rlium acontecimento digno de menção,

Os aeroplanos Inimigos lançaram sobre a cs-
tação de Carnia varias bombas, que causaram
estragos e fizeram algumas victimas."

ROMA, 25 (Havas) — O annivcrsario da cn-
Irada da Itália na guerra foi solcniiicnienle
eommemorado cm Iodas as cidades do paiz. Or-
ganisnrom-sc cortejos cívicos, que percorreramas ruas, sempre no meio de enthusiaslicas ac-
camações á Itália, ao Exercito c ao rei. Nos
cortejos incorporaram-se bandas de musica, as-soeiaçõcs de todos os gêneros, creanças das es-colas, etc.

DESCOBRE-SE UMA ESTAÇÃO
PARAHYBA

RECIFE, 25 (A. A.) - A "Província
blica n seguinte noticia: "Pessoa que acaba
de chegar da Parahyba do Norte, onde fora anegocio, diz-nos que oo passar por Campina
Grande, notou ali uma installaçüo radiogra-
phica de alta potência e perguntando a res-
peito, lhe responderam que eram uns estran-
geiros que Unham ali posto aquella estação."

Á La
Continua a fazer grande reducção cm pre-

ços. Camisas, camisetas, ceroulas, collariuhos,
punhos, pyjamas, meios, luvas, etc, etc., ar-
ligos de primeira qualidade com enorme aba-
timento. Gravatas de seda de ÍSSOO a 3$500 S.
Carvalho & C, proprietários. RUA DO OUVI-
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0 CS* de caçadores vae ter
novo quartel

O antigo edificio da Armação, que foi ce-
dido pelo Ministério da Marinha ao da Guer-
ra, está sendo completamente reformado pa-ra aquortclar o 58" de caçadores, presente-mente aquarlclado no velho casarão do anti-
go mercado de Nictheroy.

A ala esquerda do novo edificio da Guer-ra jo esta concluida, estando sendo atacados
a outra ala c o centro, onde ficará o quartel-
general da 4" região.

Como director das obras está servindo o ca-
pilão Freitas, chefe do serviço de engenharia
da 4" região militar.

Ha ia ii!
-«.**».

O procurador criminal da
Republica opinou pelo

archivamento
Uni contrabando de borracha, saído do Hin

de Janeiro poro a Allemanha —¦ era n nova
que cubava de estourar c da mal nos o>
copámos, então, minuciosamente'.

Narrámos o caso. Alfredo Figueiredo de
Araújo, chefe do escriplorio de informações
do Brasil cm Hamburgo, solicitara do dire-
dor geral do Serviço de Informações do Mi-
nlstcrio da Agricultura alguns volumes do
prospeclos c livros de propaganda do Brasil,
poro destinar aquelle escriptorio.

Obtida n cncommcndn, rciolvcu Arnujo fa-
zer seguirem os volumes por intermédio da
firma Theodor Wille, a quem, anteriormente,
cncommcndnrn uma partida de borracha.

E, então, a bordo do "Tubantia" seguiram
para Hamburgo dous caixões contendo os
toes prospeclos.

Para satisfazer uma exigência do comniau-
dante do vapor, Araújo conseguiu do director
do Serviço de Informações da Agricultura
umo carta destinada ao escriptorio de Hani-burgo, dizendo que nos volumes seguiam li.vros c prospeclos de informações c nroo'i-
ganda.

Ao chegar o "Tubantia" a Amsterdam, asautoridades aduaneiros, passando revista nabagagem, deram com os caixões. Abrindo-os
cncoiilrarnm-nVs repletos de borracha: _5<ikilos, ao todol O eommandante, justificando-se, mostrou a carta do funecionario da A-ii-cultura.

Foi ahi que rebentou escândalo. Tclc
grammas para os Ministérios do Exterior <da Agricultura, inquéritos administrativo i
policial, e foram os autos enviados ao fõrífederal.

Hoje o procurador criminal interino. Dr1 curo Jatoby, exarando parecer nesses au-tos, opinou pelo archivamento do processopor nao encontrar nos inquéritos elementostíc criminalidade de qualquer dos implicadosno caso.

Elixir de Nogueira —Cura rhenmatismo.

¦i a- Pâ

ssaifo a um
genusia

0 roubo cie uma caixa com valores
BUENOS AIRES, 25 (A. A.) _ Durantea viagem do trem, que tle Rosário se dirigia

para esta capital, indivíduos desconhecidosconseguiram entrar no vagão cm que vinhauma caixa com valores, amordaçaram dousempregados c dcsappareceram, levando a re-ferida caixa.
O roubo passou despercebido aos passagei-ros e guardas do Irem.

O RADICALISMO DOS LIBERAES
.LISBOA, 25 

JA. a.) - As agremiações li-bei.ies do cidade do Porto dirigiram um pro-testo contra o projecto de peregrinação dosca holieos a Braga e Sameiro.
Esses protestos foram publicados pela im-prensa.

—M»fc
cura asinflammaçSeido

olhos
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ü Senado trabalhou
O Sr. Raymundo de Miranda

moralisador
A sessão de boje, do Senado, só teve im-

porlancia na ordem do dia. O expediente con-stou de tclegrammas de communicações e aaeta se approvou sem debates.
A ultima matéria da ordem do dia consta-

va da 3" discussão da proposição da Cama-
ra, abrindo, pelo Ministério da Viáção, o cre-
dilo de 16.841:9CC$500, para attender a servi-
ços da Estrada de Ferro Central do Brasil.
Essa proposição linha uma emenda, rejeita-
da pela commissão de finanças, da autoria do
Sr. Raymundo de Miranda, propondo a no-
meação de uma commissão do Ministério dil
Viaçao, paro examinar estas contas.

Aiinunciada a discussão, pediu a palavrao Sr. Raymundo de Mirando. S. Ex. cen-surou a soffrcguidão da commissão de finon-
çns rejeitando a sua emenda, que era, dissemoralisadora e defensora dos interesses pu-blicos. Para votar um credito para a mes-ma estrada, na administração passada oCongresso pediu a nomeação da commissão
tiseiilisadora. Agora, porque a administração
ua Central é outra, o Senado nega a fisca-lisação. Isto é o regimen dos dous pesose das duas medidas.

E o representante de Alagoas disse que o
presidente do Republica e o ministro daviação lhe merecem inteira confiança.

Os Srs. Francisco Sá c Bernardo Monteiro
aparteam que o director da Central deve me-
recer cgual confiança.

O Sr. Raymundo responde que só exceplua
quem quer e não quem lhe 'cinbram os col-
legas. Não conhece o director da Central c
os pagamentos dos lü mil contos estão todos
pagos.

ü Sr. Francisco Sá falo depois, defendeu-
do o commissão de finanças. Os casos com-
parados pelo Sr. Raymundo são diversos.
Na passada administração os serviços, paraos quacs sc pedia o credito, eram extraordi-
narios. Estes, de agora, são ordinários e ape-
nas as verbas votadas foram insuificicntes.
Elogia o Dr. Arrojado Lisboa e termina com
referencias honrosas ao Sr. Frontin.

O Sr. Sá Freire combate o credito. Não
admitto despesas que não sejam aulorisadas
por lei. Vota contra o credito; não achando,
porém, nenhum mal ria nomeação da com-
missão requerida pelo Sr. Raymundo de Mi-

1 ""»¦**~ -

Os conselhos Faièrley e
Braga

, Terminaram hoje as terceiras sessões dos
conselhos de guerra a que estão respondendo
o capitão Wandcrley e o major Braga.

Ambos esses officiaes foram despronuncin-
dos pelos respectivos conselhos de investiga-
ção, e não concordando com essa decisão, o
autoridade convocante, general Luiz Barbcdo,
mandou submettel-os a conselho de guerra.

As cousas, como se sabe, foram: a do ca-
pitão Wandcrley, por ler sido aceusado de
desvios de dinheiro, quando servia no Arse-
nal de Guerra, e a do major Braga por aceusa-
ções de ler falsificado uma fé de officTõ.

¦¦¦¦—----¦ ¦- ¦ "-j-TB* —

Dr. Dario Pinto
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica c dascreanças. Consult. Carioca 44. Das 3 ás b horas

Quercis apreciar bom e puro café?
— Só o PAPAGAIO

-*»*-

Os que pedem habeas-corpus
Ao juiz da 8a Vara Criminal foram impetradas

(luas ordens de "habeas-corpus"; uma, em fa-
vór de José Cardoso, que se diz preso desde o
dia 9 de obril, na Detenção, á disposição do
juiz tlu 3" Pretória Criminal, sem formação de
culpa; e a segunda, em favor de Álvaro Fer-
nandes, que allega estar ameaçado de prisão
preventiva por mandado do mesmo juiz, que o
processa por crime de ferimentos leves; diz o
paciente que foi levado á pratica desse crime
por eircumstancias imperiosas, ao passar pelarua da America, onde desordeiros promoviamdesordens. Foram pedidas informações ao pre-lor.

«a**-

des, Lopes Sá &¦ Comp.

cigarros mis-
tura para ÍMO
róis com brin-

»««6»-

Rom café, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro —¦ Cu.dagSoj&jHn randi
as imitaçj|@8r i Vor.n?5'J'ay5r numfro foi adiada a,.votação1 e levantada a sessão..

OS INCENDIAMOS
T-yHZj&:<

Um turco lança fogo á sua
casa de negocio

JUIZ DE FORA, 25 (A NOITE) — O turcolelix Antônio, conimerciante no bairro Ma-riano 1'rocopio, ateou fogo em sua cusn com-mercial, com o inluito de receber o seguro.
Visinnos e populares conseguiram dominar

o incêndio.
O turco Felix Antonio foi preso c está sen-— *.Uj___yoce.sado..— - - ¦ - ------—^j^

A CÂMARA EM SESSÃO

pena de morte no
Contestado

A sessão de hoje, na Câmara dos Deputados,foi presidida pelo Sr. Vespueio de Abreu sen-
M^lloCtSiíS Pd0S SrS- C°Sta «íb™° e
!,nfnaMa 

dn 
\?slJ?Vxi ,fòi approvada sem de-Ualc. No expediente foram lidos vários tele-grammas de municipalidades do Espirito San-to, communicando o empóssamenfo de autor;,clones municipaes que se declaram solidáriascom o Sr. Pinheiro Júnior, um dos governa-dores do Estado.

Annunciada a discussão do requerimento(lo br. Maurício de Lacerda sobre o pena ilemorte no Contestado, o Sr. Antônio Carlosdesistiu da palavra.
O Sr. Maurício de Lacerda declarou, em se-

guicla, que vae retirar, oppcrlunamentc, o seurequerimento para apresentar outro, maisdesenvolvido.
ir. ser declarado encerrada a discussão dorequerimento, quando pediu a palavra o SrJoão Pernoita.
O deputado paranaense fez uma longa ilefe-

sa do general Setembrino de Carvalho, hislo-riando a lula 110 Contestado; leu documentos
vários e tópicos de jornaes paranaenses como fim de mostrar que não só a obra daquelle
general foi bitelligehtc c profícua, como lodoo Paraná, sem distineção de côr partidária,lhe e ímmcnsameutc grato pelos serviços quolhe prestou na pacificação do Contestado ena repressão do banditismo que o infestavaVários deputados solicitaram do orador ouecomeçasse por defender a acção do generalSetembrino 110 Ceará. Entre estes deputados
PiraV'ihc 

°S " Moreil'a da Rochn e Vicente
O Sr, João Fe

Foi eleita a mesada Câmara dos
Deputados argentina

¦ BUENOS AIRES, 25 (A. A.) — A Câmaraoos Deputados procedeu hontem á eleição dasua mesa definitiva. Foram eleitos: presi-dente, Dr. Mariano Demaria Filho, deputado
pela província de Buenos Aires e pertencenteao partido conservador; vice-presidente, Dr.
Fernando Saguier, do partido radical e repre-
sentante desla capital, e Dr. Mario Bravo,
do partido socialista, lambem deputado poresta capital.

1 iu Sr
1 mm
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0 fuiz faz sentir a falta de esteia-
cimentes para menores deSinquen*/

Ha tempos os menores Antônio da Crw/. .-
Antonio Pinto Miranda, empregados 110 bole-
quim da praça Marechal Deodoro n. 11(1, ,•
desavicram, discutiram, trocaram bofelões e.
por fim, o Cruz puxou de unia faca e feriu
seu companheiro Pinlo Miranda que, ao sc
sentir ferido, apanhou uma garrafa que lhe
eslava ás mãos c varejou-a á cabeça de seu
aggressor, Policia, flagrante c processo na
5" Vara Criminal. Hoje o juiz Dr. Ccsario AI-
vim impronuiiciou Pinto Miranda, processa-do por ferimentos leves, pela justificativa de
legitima defesa, c, quanto 00 oulro, processa-do por ferimentos leves, julgou prescripto o
crime. Teceu o juiz cm torno do caso ponde-radas considerações . sobre os' menores deliu-
quentes, lastimando e fazendo sentir a faltaangustiosa de estabelecimentos correcciomiesdestinados aos criminosos de menor edade e
o absurdo de, condemnando-os, cncarcar.il-osna Correcção, alirando-os ao convívio com ns
demais criminosos, reincidentes uns, incorri"
giveis outros.

<;¦ iiimiiiV Consultório: rua*\JM*\J d(, Sel„,llbro „_ yíi
as 4., Rcsiíl, rua Machado do Assis, X), Cattete.

rnetta declarou que não se
preoecupavo. de tal. Acreditava que a coi.du-Cia daquelle militar fosse, 110 Ceará, a maisdigna e a mais correcta, mas não a conheciacom^detalhes, não lhe compelia, pois, c não
queria tomar a defesa delia. Era, porém, doseu dever protestar contra ns ealiininias as-sacadas ao general pela sua acção 110 Paraná.
Embora nao qnizesse, e ninguém o poderiaobrigar ao contrario, a fazer a defesa do gc-neral Setembrino sinão relativamente á sua
acçao 110 Paraná, o orador não hesitava cm
avançar que si as aceusações que lhe fazem
pela sua cpnducta 110 Ceará são da mesma
natureza das que se lhe irrogam pela sua
acçao 110 Paraná, aquellas são absoliilamen-
te inconsistentes e improcedentes, pois essas
o são.

O orador esgotou a hora do expediente c
proseguirá amanhã.

Não houve numero para votações, ft ordem(Io dia. A sessão foi levantada ftg 14 112 bo-ras, com. « mesma - ' '
tnhã. - .-.—*.

>o wnleeüB b r;

Mas a pnsao preventiva
solicitada

íoi

No domingo passodo, no interior de uma íy-
pogrophia á rua Buenos Aires 11. _;)(>, foram ap-
prehcndidos cerca de setenta mil vales falses
lios geralmente distribuídos nos cigarros d.i
Companhia Souza Cruz. Nessa oceasião. foram
presos em flagrante 110 interior da officina, •¦
gerente do mesma Alccbiadcs de Faria, os iv-
p-jgraphos José Nanzinzcnb e José de Souza.' .

aprendiz Juvenal de Faria, quando sc acha-
vam entregues ao serviço de impressão e em-
pícolnmento dos vales que, realmente, nada va-
li. ni. O invesligad.,,- Djalma, de serviço na de-
legacia do 4o distrieto, foi quem habilmenteconseguiu apurar a icsponiabilidode de Manoei
taruso, autor daquella cncommehda, desci brio-
do a procedência das pedras impressoras, papele Uma c a sua responsabilidade pela importamCia de cem mil réis, preço da impressão cri,mnosa; nao obstante semelhantes provas, Caruscr.cga o que lhe é imputado.

Tendo hoje ficado concluído o processo =til)i-ram os autos " !--:—  -¦-¦ -

m.

%

V

1 iu».iiiuiu;i as n ia 1,0- ram os aulos a juizo competente, sendo <olici-ordem do dia para ama-l toda a misíjjrcvcnliva dos envolvidos¦ áali'-— • SltlCílCüO* »
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Agita-se de novo a questão
da estiva

Gommerclal
llcalisnu.se hoje o reunido iemanai tia di-

Tccloiia dn Associação Commereial, lendo a
ella comparecido uma grnndo coininlssAo de
neftocliuilos Iruplchciros o de embarcações A
freio.

. Depois do aberta a sessflo e lido o oxpe-
ilh-nte, o Sr. Dr. Pereira Lima declarou ipio
11 cuinniIssAo presente vinha i.edir o mi..lllj
fln Associação, afim de lomar providenciascontra as novas exigências dos trabalhadores
<le cativa e du resistência n.i doscargn do<
Irapiehcs.

Ucpnia da explanado o iis.uiniplo, ficou re-stilvíili. cpic n .Associação e os liapicheirns
ju.r commlssAo de cada uma delia», Iriam
pedir au Sr. Dr. chefe de policia as neces-aiirlas gnrunlins pnrn que os serviços d»terra v mar possam ser feitos livremente, iícrllerln dos nnlrõcs. Assim resolvido, par-lin cm seguida para a Clieíalurn da Políciaa criiude edmmlssáo encarrejada du tornareffeetiva u recli.iuação,

_ U Sr. presidente em seguida nomeou n„- Sr.s. César .«"bares, Augusto Lopes c Cal-das I!a*:os paru formarem a cummissno de
_yndie.iiirin, e passou .-. Informar
houve na audiência com o S:
Ilepublien.

tou-se depois da execução dos orls. iae l'J ilos estatutos, sobre a organlsnçâo doronselho deliberativo formado pelas diversas
l-l.-i-.ses tio commcrcio,

.Ainda sobre n lei da isenção de dirello:lio s.il pnrn npplicação na -niga do xurqui
que ali- boje não eslá rcgulamciiladn e' queraz difficuldades ao commercio Importador,
ficou resolvido officiítr no governo pedindo
providencias.Param egunlmcnto informados os directo-res da Associação ("umiucrcial tpie, sobre aexportação de frutas para o ilio da Praia,Iciao o< membros dn conunissão enenrregi-da uma conferência com o S:\ presidente d""ií

fora

quiriu.
presidente dn

111 do Ilio.
a sessão terminou ás 10 112 horas.

O QUE XOS DISSERAM OS DIRK-
CTOHES DA RESISTÊNCIA E DAIMÃO

directores da llcsisten-
vadores, que ut;s decla-

A" tarde, falámos aos
ria c di União dos Est
furam:—-Varias casas deliberaram não dar mais Ira-nalho aos nossos associados. Assim, por umnçeordn, lirmudo entre as duas sociedades, ne-nhum associado trabalhará em taes casas, cujos
proprietários preferem dar trabalho a avulsos,
porque II ,-s diminuem os salários. Nós não im-
pedmios ninguém tle trabalhar, não havendo ra-ziio para o pedido tle garantias á policia, poistia nos a parle não partiu(pie seja. ameaça a quem quer

te que

A enmmissiio, a que niludiinos acima, esle-ve hoje mesmo em conferência com o Sr. Dr.chefe de policia, p quem pediu ns providen-ias necessárias para que o serviço dc esli-va se laça amanhã sem a coação d
queixam os interessados.

Uma das providencias adoptadas pelo Sr.Aurehno Leal foi determinar a todas as dele-
gacias, que têm jurlsdicção sobre a zona dolitoral, p.-u-a que permaneçam iiltenias e to-mem todas as medidas no sentido de evitaratlcntadós e quaesquer perturbações da or-dem. Ainda lu.ie foram combinadas providen-ens nesse sentido.

¦ •'""•¦«Hí •£&»•-

ii viagem do k aura Iiillef
Podemos confirmar o nosso "consta" dc

Jiónleni: o Sr. Muller partirá cffectivamcnle
no começo tio mez próximo para os EstadosUnidos. S. lix. vae fazer uma estação deIndiana.
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Proseguiram, na Ia delegacia auxiliar, os
inquéritos policiaes sobro os escandaloso;
lançamentos da escriplnração da companhia
Standard Oil, e que estão sendo leitos em
segredo dc justiça, por determinação do Sr.chefe dc policia.

Sahe-se, no entanto, qn< se complica n in-
.uerilo referente ao lançamento dc 500$l)l)ü

para o enlão ,'l- delegado auxiliar, Dr. MendesDiniz. S. S., a favor de quem 1ém sido todos
los tlepoimenlos tomados, requereu ao i3i'(.con lloussouliéres, 1" delegado auxiliar, e
Ioi atiendido, que se fizesse um exame no
lançamento original, pois, ao que consta, o
lançamento n. i! foi emcivíadó. Não se tra-
lava da !)" delegacia auxiliar, c sim da 2\

Na _u delegacia auxiliar foram á tarde to-i ..-uias por termo as declarações do sub-inspe-
elor Miranda, da policia marítima, as quaes
já publicámos quando o Sr. inspector desta
repartição policial se apresentou para prestaresclarecimentos ao Dr, Osório tle Almeida.

O suli-inspector Miranda é um dos (jue es-
tiiu incluidos :\i lista dos funecionarios gra-I. . Içados pela Standard Oil.

A faliencia da Slaudnrd Oil, complicada
rheia tle incidentes forenses, veiu erear na ju-
tisprudciicia até licije seguida pelos trihiuiàcs
iii;;nns casos novos e interessantes, Assim, rc-
Inetlido o inquérito policia! pelo procurador k'c-i.-l do Districlo Federal ao juiz da 1" \'ara (iii-
minai, Dr. Auto Portes, c dando-se este juizpor suspeito, ao envés dc irem os autos a um
pretor, como até enlão se observava nos casosoo impedimentos dc juizes de direito, mandou-
los o procurador do Disli-iclo a outro iuiz de di-reilo — o da '_" Vara Criminal.

Hoje surgiu ura incidente a esle propósito.Sempre que o presidente do Jury jurava suspei-
pão, ou oeeorria o impedimento, a suhstituil-oromporcCia um pretor. Dc accordo, porém,.om ii ''nova jurisprudência", o Dr. Costa lii-
beiro, juiz do Tribunal do Jury, officiou hoielo seu collcga tia 1" Varo Criminal, Dr. Autoíiii-fes, para subsliluil-o, por impedimento veri-'içado. 0_l)r. A-.iio Fortes, em officio, decla-
;ioi> que não poflia acceder ao convite, por con-
liderar que o uso ora adoptado não está consa-
Jirado por decisões dc trihunaes competentes,
l-ira tnic se'possa consitleral-o jurisprudência,recessario será que sobre clle se manifeste aC.ôríc tle Appellação, 13 ppr assim entender, não
podia funccionnr no Jurv.

Actos do prefeito
prefeito assig hoje os seguinles. O Sr

Brios:
Nomeando: professo! dc hygienc das escolas

! profissionaes femininas, o professor additlo doi Instituto João Alfredo, Dr. Humberto Netto
jColuzzo; professor de hygienc das escolas pro-nssionaes masculinas, o additlo do mesmo insti-t tuio. De. José Domequc do Barros; suh-director

J "o Instituto João Alfredo, o adjunto Manoel; .loaqmm dn I<onseea; medico Dr. Ernesto Azc-! vetlo Alves, dentista o additlo Augusto Valeria-
;J'o i mio, inspector chefe tle nlumiios Braz dei^onzo;. mspectores Nieoláo Teixeira, José Piota Imiiscca Telles. José de Castro Leite, Leoca-
í ° Si!" ?:"< Theodoro da Costa Almeida e Ar-lluii Galdmo Leal; mestre tle sapateiro o atldi--lo .loao Manoel Gonçalves Moraes, todos parao mesmo instituí* _ I

âs ultimas o^s^açõss
PARIS, •-."> (Davas) — A lialnllia i;eral nasiluan marRcnn do Mono continua multo renhi.iln cin consciiiicnclii do grovo fracasso .nffri.iln pelo Inlinljrn, (is nllcmüca reagem tlcHea.

pcrodainento e Já voltaram a nrrcmoMar pnrno sorvedouro dlvlsãea Intciraa dcallnnda. aarrancar nos francezcg ns vantagens obtidos!As suas conlrn-offenslvas altlnelram umn vla«lenela nunca vista, especialmente contraaqnillo que foi em tempo o forte de Doiinu-mont.
O kronprlnz, querendo a lodo o transo re-naiar em cria medida os Kolpcs vibradoscontra o seu prestigio pessoal, mio hesitou emsacrificar corpos dc exercito sobre corpos deexercito, constituídos por tropas frescas, ape-nas pura retomar minas, que não lhe puilt-indar nenhuma vantagem apreciável.
lia operações cujo sueeesso relativo esta

absolutamente assegurado, desde que se nãofa-a caso da numero dc linmcns e da quaii-lidade de munições a sacrificar. Foi o que sedeu. Mas, neste caso, o preço está em cnor«
me desproporção com os resultados obtidos,
pois que os aliemães nem slqucr alcançaram
o ponto donde haviam sido c-puisos pela oi-
fonslva franceza.

A occupncâo de Cllinléres, unia aldeia dc
duzentos habitantes, situada no fundo dc uma
cavidade, também em nada compromcttc a de-
fesa francezn.

E' impossível descrever os actos lierolcoa
dos nossos soldados.

As ycrt.ntcs do forte ficaram cobertas tle
cadáveres de soldados aliemães. A efficana
aurprchendente dos tiros dc barragem dos
nossos canhões de 7"> explica a extrema nlc-,
varão das perdas Koffridas pelo Inimigo,

Clncocnta o sele trens conduzindo feridos
aliemães acabam de deixar a região de Ver-

d ir cm direcção á Allemanha. Trinta o ntive
atravessaram hontem o território
burgo.

A verdade é que a situarão estratégica Re- jral nada sòffrcu; as posições defensivas das;
nossas tropas não solfreram n menor rii|ilura |o. por outro lado, a supprcssão tle algunr; ml-
Ihõres de aliemães corresponde perfoitaincti-!te aos desejos do alto comutando francez, paraqual a guerra de usura tem grande Impo..

anciã.
E' notável que, depois tle quatro dias tle

batalha, os movimentos tie avanço e recua se
tenham produzido todos numa profundidade
máxima de ','00 metros.

ca ser assassinado'. Argentina
Ulfimas noticias|0 Sr. inspector da Alfasidega o_spa_hojçoii-__vo| a recepção da Legaçao

do goerra
(Recebidas ate as 15 horas)

i il ífin alui a
a Mm

A firma GosiçsuIvgs Gsampos ePã*

ll/iOLEQUE AWTE^OH" O ASSASSINO
Foi uni escândalo formidável o celebre ccaí^

trilhando dc kcrozouo passado pela firma
Gonçalves, Campos tt í'., t( processo Ioi cor-
rendo cheio de peripécias até A scnleiiça do
Sr. Paula o Silva, inspector da Alfauilci::i,
coiulcmiiiimlo a firma contrabandista au pa-

!¦'/'¦¦•'...-.'.. 
"'¦¦<<'' 'í'N*«*' %¦*&&¦>''¦¦

. '^$*&?>;: "yy '• i>Jm | y ¦ -:Hl
'¦'':¦¦,¦¦¦¦:"¦'¦¦/¦¦•' --*. .••^}."% :.:•'<...<.>'>

-___-_„_.-¦¦-:__„:¦¦ -*-;fy _a ^±J_J_^

Antenor Marinho, o "Moleque Antenor",
que iria assassinar, o inspector da Al-

fandega
gninculo devido á fazenda Nacional. Appelloúella, estando ogora o processo entregue A
justiço publica.

Novo c escandaloso processo surgiu contra
I " mesma firma, avaliado este ultimo contra-

tio Luxem- liando cm cerca dc 800:000?000, mais 60:000}
que o primeiro. Seguiu o inquérito os seus
lermos, estando em mãos do Sr. Paula c Sil-
va, para sentença.

lia cerca dc um mez foi o inspector da Al-
fnndega procurado em sua residência pelo Sr.
Gonçalves, um dos sócios dn firma, ocompa-
nliado do seu advogado, pedindo-lhe este se-
nlior que lhe não fizesse pressão. O Sr. Paula
C Silva fez-lhe ver serem sem razão os seus
receios, porque cumpria eslrictanientc o seu
dever sem prevenções ou nnimosidndes.

Enfermando o Sr. Paula e Silva, foi paraIcarahy, do onde voltou, ha pouco, indo resi-
tlir á rua Santa Clara, em Copacabana, tendo
deixado a antiga residência, á rua llumaytA
n. Ki 1. Agora estoura na Alfândega, com o

.. , . , , . ,. , alarma que provocam taes acontecimentos, a
licias recebidas dc Rema informam que nova tle que a firma Gonçalves, Campos ét
os aviadores italianos enviados cm servi-! __-. contratara o assassinato do Sr. Paula c

tàn mio se tratava dc matar tini homem quedepois lhe Indicariam,
A' larde, quando o Sr. Paula e Sllvn saia d:i

Alfândega, iuostraratii-n'o a Antenor;—I!' 'nquelle,
Jkeelieu elle, enlão. _00?.00. para inicio,

por conIli do maior quantia. Ci.niprelieiulcn-
dn Antenor a sun responsabilidade, foi contar
li proposta ao supplente Santos, gaslnndo 0
dinheiro cm roupas c passeios,

Combinou então aqncll.-j. autoridade segui-
rein os dous os passos dc Campos c Pinho,
para agir no momento opportuuü. Pinho
ma lidava que o chamassem pei.. teleplione
ilMI. Norte, ipu- (• o de um hutequlm próximouo seu escriptorio, c marcavam enlão oulros
encontros, em lugares diversos, sempre ob-
servados pelo supplcnlc,

Indicaram a Antenor o residência anllga do
Sr. 1'aul.i c Silva, ã rua iluiuaytã, e ollc ve-
rificuu que se mudara aquclle senbqL', Nova

dl.indicação leve, du casa iteliinl, Ants.ii
qnc sempre dava desculpas Ue não ter lido
ainda oceasião dc praticar o crime e assim
se passaram os dias.

Hoje ti .supplente Santos resolvei' terminar
O serviço. Antenor foi :'i Alfândega para 011-1
conlrar-so com Pinho, sendo preso quando ia
no "rciidcz-voiis". 1'inlio prclcitdcu fugir, en-
trantlo naquclln repartição, sendo porem pre-so tanihciu.

Apresentados foram ao Sr, Paula e Silva,
que só então soube tio tpie se passara, e tor-
nou effeetiva a prisão, remetteudo-os para
a delegacia d<> 1' districto.

O Dr. Calla Preta, delegado, aluiu immc-
diatlimciilc IuqucrllO, tpie deverá ser feito
com o maior escrúpulo, melindroso que é 0
casti.

O Sr. Paula c Silva compareceu á delegacia

_i of .esasswís àsjsírhca
LONDRES, 25 (A NOITE) - As no-

co ile reconhecimento constatariam que os
austríacos se preparam para invadir a
região de Brc-scia. Os alnqucs do inimigo
nessa região não tiveram, lionlem, no en-
tanto, a mesma intensidade dos oulros
dias, visto que os austríacos estão reor-
gãnisando as suas fileiras devastadas pe-Ias enormes baixas que os italianos lhes
causaram nos últimos dias.

Um destacamento de quinhentos aus-
triacos que hontem dc noite procuravadesembarcar em Monfalcone foi surpre-
hendido e dizimado pelos italianos. Bem
poucos conseguiram escapar illesos des-
sa soríida, retirando-se na maior tlesor-
dem para as suas posições.

O impeto da offensiva austríaca dimi-
nue de intensidade ao longo de toda a
frente do Trenlino. Na região do Vai
Dassa tres corpos austríacos que se lan-
çaram conlra as posições italianas sof-
freram baixas enormissimas no seu avan-
ço para o sul. As perdas italianas foram
eguahnente elevadas.

A linha de batalha estende-se aciual-
menle por 40 milhas. No sector de So-
glio Daspio a Malga-di-Malegna, os aus-
triacos concentraram 400 canhões de to-
dos os calibres.

O inimigo continua a usar em abun-
dancia, em toda a frente, de baias «dum-
dum».

A artilharia italiana está desde hon-
tem de manhã bombardeando com gran-de intensidade as obras tle defesa de Ro-
verejo. O deposito central de munições
do inimigo foi destruído e as outras
obras de defesa sofíreram damnos írrepa-
raveis.

Os aeropianos air'-'-""-- fizeram mais
um «raiei» sobre Veneza, onde lança-
ram tombas que feriram muitas pessoase causaram damnos cie certa ímportahciíi.
Os submarinos ausíria-

cos no Mediterrâneo
LONDRES, 25 (A NOITE) — Ha tres on

quatro dias que um submarino allemão 011
austríaco c-s'á operando nas costas hespa-
nliolas do Mediterrâneo, onde já metteu a pi-
que oito vapores, dos quaes quatro italianos.

Do ultimo destes, o "Gorni.nliano", salva-
rain-sc ill homens, tpie desembarcaram liou-
lem de noite cm Barcelona.

¦¦ _»—<_-C5__ 5-»"*

Silva!
O caso eslá affeclo á policia, que age com

muita segurança, e deve agir; sempre, afim
dc bem esclarecer toda n delicadeza do mes-
mo.

Foi o fado assim ao conhecimento da poli-
cia: o supplente Santos Sobrinho foi 'procurado
pelo carroceiro Antenor Marinho, conhecido
pelo vulgo dc "Moleque Antenor", que lhe
contou ter sido procurado pelo despachante
da Alfândega Sebastião Manoel dc Pinho,
com escriptorio ú rua Theophilo Olloni, 17,
despachante aciual da firma Gonçalves, Cam-
pos ói C, a quem conhecia por intermédio
tle outrem, o qual o apresentou no Sr. Campos,
sócio da firma. Comproinctter-se-ia Antenor

a fazer um "serviço" que, depois, lhe diriam.
Esse primeiro encontro teve logar na sex-

ta-1'eira passada, no Café da Ordem, no largo
da Carioca. Não lhe disseram, porém, a nata-
reza do serviço. No sabbado disseram-lhe en-

O I - -» >^^r^^"^-í-~^~'PMrmm>n ,mu,mt 11 — W I I M_l._lLJ__M.UJm jH| 1

0 despachante Schaslião de 1'inho, da
frente, guando na delegacia do 1" dixiri-
elo, lendo ao lado o supplente Santos
Sobrinho, o dcscúbriilor do conceito

criminoso
para prestar declarações
varias diligencias.

tendo
tí

sitio iniciada?

Prcscguiti alé ás 18 horas o inquérito, ten-
do prestado declarações minuciosas o sup-
plciitc Santos Sobrinho, apó.; o qual foi tle-
por "Moleque Antenor", cujas declarações
continuavam a ser tomadas até á hora de" fe-
charinos a folha.

A' noite será ouvido o Sr. Paula o Silva,
sendo convidado o Sr. Campíis, sócio da fir-
ma necusada, a comparecer amanhã á dele-
gacia.

VIG
irurgicos

'ma
s

A policia apura o caso
Noticiámos ha tempos, minuciosamente, o

desvio da (r seccão do Correio Geral, de inslru-
riiehtos cirúrgicos destinados á firma Moreno
Borlido i_ C. O caso havia sido descoberto pelos
interessados, por terem sido a cllcs mc-sino oi-
ferecidos por baixo preço os instrumentos,

Foram implicados no caso, que foi levado á
policia, os indivíduos Annibal Cardoso Pihfo e
Mario de Carvalho, esle ultimo funecionario acl-
dido daquella repartição,

O Dr. I.éon Roussouliéres, 1" delegado auxi-
liar, mandou hoje os autos a juzo, tendo apu-
rado a Cumplicidade dos dous implicados e
julgandò-ós incursos no art. 1" letra A da lei
n. 2,150, dc. 30 de setembro dc 1909,
_¦____.—..—.—^^-.i ., | „_m$fifr»,_i i..

A SÜCCBSSÂO PIIESIDESCIAL
ÜRB6DÁYÀ

MONTEVIDÉO, 25 (A. A.) — Re-
une-se hoje a convenção do particío <;co-
loiado» que proclamará a candidatura
do Dr. Balllc v Ordonez, _ presidência

stnagado por um
dá Mogyana

S. PAULO, 25 (A, A.) _- Palmyro Paulo
colono da fazenda dc Mncahubas, no mim'
cipio tle Ribeirão Preto, tinha por costume
abasleccr-sc de gêneros alimentícios no ar-
mazem da estação de Iracema. Domingo ul-
limo, quando par» lá se dirigia, fel-o co:n
tanta imprudência, que an atravessar a li-
nha férrea da Mogyana, foi apanhado no kl-
lometro 11. do ramal dc S. rtãosinho, pelotrem V 39. Palmyro falleceu inslantanc:-
incute, ficando o seu corpo completamente
mutilado. O cadáver tio infeliz foi transpor-
tado iio_ mesmo trem para Serlãosinho e cn-
tregue á polí-írt, qtlo promoveu O seu scptll-
tamcnlo.

— . _ .. t"—__t4^h»_ i ,,„„ ,_,_,„,

cia Republica no liitttro qtiatrieririio.
-'""¦ ' ———_¦ —-—n-ff^— ¦ „—-Os escândalos da

tf em ki(? àAlrandeffa
«I i

© contrabando ú®
fia llSiava

n As "cou=ns" dn Alfândega vã.
.. lia dous

n
O cambio abriu e funcelonou um pouco mnls

firme do que hontem. Os bancos, desde a abei-
lura alé á hora do almoço operaram com as
taxas de 12 5|10, 12 11132 e . 3,8 d. Em segui-
da, afrouxaram para 12 5|lt d. e. depois voltou
a trabalhar á taxa niiixima do '2 .'! H d. O fcclin-
mento foi feito ás taxas da manhã.

Os esterlinos foram vendidos a 19§7__ e ...
19-^750 e as lelras do Thesouro a 7 V de ,'c-
bale. Fm .ccr.il, a* apólices da União foram
liem negociadas em numero, mas com grande
baixa nas cotações. As acções da Minas tle São
Jcronvmo foram vendidas de 258500 n 2i':?50't;
ns da Mede Sul Mineira a _G$500 c a 29-?; os
das Docas da Bahia a 30? e Terras e Colonisa-
<;ãc a SvOOjfc.

tie novo.

B-.Oi.-"O

> àpparecéndò
annos éeoon no Hio o ce-

lebre contrabando do morro tia Viuva, que-,com a cumplicidade de guardas da Alfândega,
foi desembarcado o conduzido em automóveis.
Eram cinco volumes pertencentes á firma
Manoel Francisco tle lírito. O processo andou
correndo pelas mãos dos "argutos" funecio-
narios aduaneiros, eivado de erros c "demar-
ches", Agora chegou a oceasião tle ser o gran-
tle contrabando avaliado e o escândalo estou-
iou. O funecionario encarregado dessa ava-
Iiação calculou-a em 3005000!

Cerlamente ninguém na Alfândega podia
acreditar que a firma Manoel Francisco de
Brito procuraria passar um contrabando de
800ÇOOO. Ua caixas da mesma firma, eguaes
ás contrabandeadas, manifestadas como cor-
tlnalha e que continham rendas dc seda.

O Sr, iiispeelor da Alfândega não permitti-rá, certamente, que se constimme esse es-
cnndalo.
—— ——¦ —.... a—-cgós*---.—. ._¦ —. _..,.——

Fãllecimento no Pará
Km Belém do Pará falleceu hoje o Sr. Au-

gusto Brici. _ii Costa, cunhado do Dr. linéas
Martins, governador daquelle Estado, e pri--aio do Dr. Bricio Fiiiio. . --•.....

Um privilegio pe tem
dado qye fazer

Marchas e cohtra-mârchas
forenses

Benze & C,„ concessionários de uma patentede invenção para fabrico simplificado de c-s-
pelilos, requereram a 22 do corrente uma bus-
ca c apprehensão, por infracção commcttido
por Brídí & Bbstani'.

Correram estes ú 1» Vara Federal e ahi
riropuzcram uma acção de nullidadc da pa-tente de Benze íc C., e requereram c obtiveram
do juiz que officiasse ao juiz da 2:' Vara Cri-
minai, mandando sustar a diligencia ou bus-
ca, que estava a fiualisar, eiilregando-sc uri-
mcdialamente os objectos apprchendidos aos
qiiurellados.O juiz da 2" Vara Criminal, veri-
ficando, no dia 23, que não havia sido inti-
modo Benze para scjcn.la da acção propostano foro federal, mandou se proseguisse na di-
ligeiicia anteriormente sustada, o que foi fei-
lo. Nesse mesmo dia os advogados de Benze
& Cl, aggrnvaram do despacho do juiz federa!,
que havia determinado a suspensão da tlili-
gencia, baseado? no dannio irreparável produ-zido c também para evitar duvidas futuras.

Hoje, na audiência do Dr, Raul Martins,
juiz federal da í» Vara, o advogado de Biidi
& lioslani compareceu c aceusou a citação
feita ua causa. Pediu, enlão a palavra um dos
advogados dc Benze & C, o Dr. Chrysolilo de
Ciisinão, que lavrou um enérgico protesto
contra a concessão feita, visto já ter sido, an.-
tes da audiência, interposto o aggravo da tilli-
má decisão, declarando tpie com a propósito.-
ra da referida acção se impediu n verificação
dç uni crime dc contrafacção c, vingada a
pretensão, nenhum concessionário dc privile-
gio obteria jamais o corpo de delicio tia bus-
cã c apprehensão, em casos idênticos, pois que
requerida esta medida viria a propo.-itura da
acção ánnullar-lhe os cffcitos,

MINISTÉRIO DA QUBRRA
Sancclonauilo us resoluções leglslnliwis tpie

nbrom os crcdllos respecllvu', dc 0:010? e ...i :'-H7íi7ll, para paipiuienlos a Ãihcrlcü Itiiii-cisco Villa Nova, nffifliil d.. Beurelorlo do t-x-
lindo Arsenal tle Ctierra da lliíhlu, e ao '." uffi-ciai Ajoh.no de Nlcmcycr;

1'i'iimovciiilo i
Na iiilllhaijn: a cntíllílo, o graduado Marioücijinh, sendo classlflcntlo no quadro Mipple-

nicnlar: o a I" leiicntc, o segundo Alcides il_
Mendonça l.iin.i filho;

No cnvnliai Ia: n canllilo, o 1* (Cliente Mario
ílilrrolo, (.ciiilo elosslfieiulo lio -I" regliiionlo.
como ajudante: c u I" tenente, o segundo .Insí-
Silve-1iv de Mello;

üradimiulo cm caiillíio, o I" (enciile dc nrll-
Ihrirlo Manoel Miirlíns Ferreira;

Coiici delido troca dc corpos cnlrc si aos ca-
pllfies Osório da Cunha Telles, tia 2" dn 2" tio 1"
de Infanlnrla, e Poillaleâo Telles Ferreira, tl.i 1'tio Bií" tle caçadores;

Mandando reverter á l" classe tio Mxcrcllo oil" leuehte de Infanlnrla Abílio Pereira dc llc-xende; í
llcfornianilo os iiriinclros lenehtcs nçgrcgn-dos á Infantaria Ciiillhennu Francisco l_ivor eAlrehliitles dc Mattos Guerra; o 2" .sargento tio18° de cavallaria Cedro Dias da Silva, o cabo In-tendente do II' dc cavallaria Sernphlin dosAnjos c o musico do 8a de Ihfnnliirlu Jófto Mar-Uns;
Aposentando Francisco da Cosia llrnndtio,mestre geral das nfflclnns da 1' divisão tio Ar-sen.-il dc (Jiicrra do lt. (íriiiidc du Sul,
Cromoveudo, no Corpo de Comiulssarlos daArmado, a 2' Icncule, i> siib-commlssnrlo Al-berto Pereira Fernandes;

MINISTÉRIO DA MARINHA
Exonerando o 2" tenente conimlssarlo l.inoLoureiro do serviço tia Armada, como pediu:Mandando reverter ao quadro nelivo do Cor-

pt. da Armada o capltâo-tencnle Adalberlo (ini-inaraes Uaslos,
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Saiiccionnndo as resoluções legislativas
qtie niitorisíim a abertura do. ;eguinlcs cre-ditos: «127:010900?, ouro, poru pagamento ilt
juros e mais despesas devidos á C. dc Via-
ção liahiana; dc 18:75ÒS para pagamento dc
juros de apólice-; que deixaram dc rcccb"rnos annos de 1000, 1910 c 1" semestre de.1011, os legítimos suecessores de Cai-los Gul-inaraes Hhiiiciiicaud.v; tle IO:,r)OOéOCO, paripagamento tie exercícios findos a
F. Nunes, por fornecimentos parado Inlernnto tio Collegio Cedro II.
dc 1009.
MINISTÉRIO DC) EXTERIOR

Transferindo, do corpo diplomático para ticonsular, o conselheiro de legarão, hãcharclFausto Aguiar, que passou a ser cônsul geral tle1' classe, em Gênova;
Promovendo a conselheiro de Icgiição. o actualsecretario bacharel Uüsebiõ dc Queiroz Mattos...

que serve em eoiiimissão no gabinete da presi-ocnciii dn ilepublien: e
Nomeando 2" secretario de lcgação. n bacha-rei Américo Galvão Biicno, official da Secretaria do Exterior.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Exonerando: por abandono doCarlos .túlio l.ohmann tio cargo delaboratório additlo ao Museu Nni

Comparece grande parte do
mundo oíticial

A recepção offercelda i-.iu lonie pelo Srmiiiisiio argentino e Mine, I uvas Avarm.
íinrny, cm coniiiéínnrnçAo uos feitos glono-sos que a historia da llcpunllea Atgeiílinareg sla iicsln data. rcveillu-tt uo excepcionalIjriihn pela coiicorrcilclii que se hbluvn logodepois das 17 limas e que pronielliu iiíicinc»-lar a hora do fecharmos n lalha.

tínlro os vario» reprcsenfaulos da alta a-l-mlnlstroçao do pai/, e do corpo dloloniuUeonacional o estrangeiro, notámos o cornnnllasso Fragoso, representando o Sr, pre>l«dente da Ilepublien; o Sr. sub-.èercliiriu Sua-za Dantas, t-ni noíno do Sr. ministro do Ivt-lerlor; o Sr. Erasmo Callor.i.i, ministro do
Llriiguny, no lado dc seus ca-lega-, do Chile,ile Cuba, do ['cru* e t.ii Bolívia, bem coutoicprc-cnlantes tios nossos muiislros de E>.lado.

Mine. Lucas Aynrragaray t sua.- «cnllllssl-mas rillius iiuininvatu o orunnienlado salãoda legeção argentina, sendo Incansáveis de
gentilezas para com Iodos o> presentes, eu-Ire os tpiaus não eram poucos os que l.i-mciilnvom n próxima rclira-l-i do Sr. mi-lilslro (In Argentina, que, como é sabido,aguarda liislrucçôcs para Seguir para a llalia.

Uma nomeaçãü para a Escola
Normal

O Sr. director dc Instrucção nomeou o Sr,Coircgio Castro docente da catleirn de ari-
Ihuicllca c álgebra da Escola Normal,

- •—-tg&?_- i ¦__-¦

Dentro de uma caldeira!
Pouco depois de 17 horas u;ll operário c.vu

dcnlro dc uma caldeira de água a fervei".Da Quinta do Cnjíi pediram ¦«.< soecorros da
Assistência.
«gyaaaK__K_r__gr__a_i j__». I a_oa_---,. -!.rr..-_»_3_»_~-.ia
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Desàslre b bordo
A's 18 horas caiu do convés do vapor ame-hcano "Yova", dentro de uma chata, feriu-do-se gravemente, o trabalhador Luizscppc, A Assistência soecorreu-o.

____-•

Antônio
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chefe de I a a:ional, Híl

Saldose Retalhos
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®eonsiBl_lo Brasil
om Sonova ra®

àmmmmr
O Sr. ministro do Exterior submclleii hoiea assignaiura do Sr. presidente da Republicao decreto que aposento o Sr. Dr. Gervasiò Pi-re sFerreirá, nosso cônsul cm Gênova.
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0 Sr, Bezerra suspende
o Sr, Sanison

O Si'- ministro da Agricultura suspendeu
por Irintn dias o lcnie substituto da Escola
.Superior de Agricultura c Medicina Veterina-
ria, cin Pinheiro, o Sr, Roberto David Sam-
son, por ter faltado com o devido respeito á
autoridade superior.

Motivou essa resolução do titular da pastada Agricultura o facto dc haver nquelle len-
te, cm seccão incditorial - da imprensa matu-
tina dito cobras e lagartos da escola de quefaz parte, do novo director para ali nonr.-a-
dc e do próprio Sr. ministro da Agricultura,

'¦«¦O SE*»

0 escândalo do núcleo co=
lonial de ítatiaya

AVvisla da-; reclamações do consulado ai-
leilão, tpie se foi queixar junto á Directoria
do Serviço do Povoamento dos attentados sof-
fridos por uni dc seus subditos. da parte dó'
a'dmiiiislrador do núcleo de ítatiaya. o Sr.
ministro da Agricultura mandou abrir ba
tempo' rigoroso inquérito'. Esse inquérito, que
agora acaba de se encerrar, deixou provado
que eram falsas as nccusáções levantadas
contra o .administrador do núcleo pelo queixo-so colono, aceusações que A NOITE teve oc-
casião ás noticiíir,.

O menor Flavio Mattos da Graça, de lõ an-nos, ao tomar, á tarde, um bonde" dá linha doEngenho tle Dentro, na rua Vinte c- Quadro de
Maio, perdeu o equilíbrio, caindo è ficando
com um pó cemngado. Esse facto foi levado
ao conhecimento do policia do 18" districto.¦ «soa»—-¦¦ ._., '.

O GAFE'
Ainda hoje, o mercado dó cale fuiieclónõil

frouxo e tlcslituido dc inicresse. Pela manhã,
não houve negócios c, no correr do dia vende-r.-im-se apenas 001 saccas no preço tle 10?õ'00 porarroba, liara o typo 7. Em Nova York, a Bolsa
fechou lionlem, com a alta tle 1 ponto parcial, t-,
hoje, abriu com 10 a 11 pontos de baixa, Hon-
tem, entraram 3;953 saccas, embarcaram ü.ijll
o ficaram em "sloclc" 203.2Õ5 saccas.——»—_(-__—•—_——________

no

VILAKIMIO, alfaiate, ex-primeiro contra-
mestre da casa Valle e cx-socio da casa Al-
meida Babcllo, de regresso de sua viagem á
Europa participa aos seus amigos c fregue-
zes a installação dá sua nova casa á ruà lo
Ouvidor n. liso, sobrado, com um variado sor-
timcnlo de casemiras tle primeira qualidadec fino goslo, que pessoalmente adquiriu nas
prineipaes praças da Europa e que acaba dí
chegar pelos vapores "Ligcr" e "Descado".

rs nas esc
sicas

Na T.1 escola mixta, situada na Estrada Ma-rechal Rangel li. .'iOi), Madurcira, serão ad-optados, do dia 20 em deante, os dous turnostle aulas, funceiònando o primeiro das 7 ási I e íri c o segundo das 12 e 15 ás 17 horas.
¦—-.—. ._..__—_. | .-ii*3^p»_—_»¦ 

orreu fulminadiciuO
S. PAULO, 25 (A. A.) — Occorrcu hoje um

lamentável nccidcnlc na rua Washington Luis.
esquina da rua i\n Conceição. Variós opera-
rios da Ligbt ali trabalhavam fazendo repa-
ros na rede transmissora tle energia cleclrica
quando succetleu que tun dellcs. o nacional
tle cor preta Paulo Jardim, por descuido, dei-
xou-sè colher pelo cabo aéreo, morrendo in-
tnntaticamente fulminado.

)s horários para os
de 100 réis rests l)e=

O Sr. pA-feilõ hpproyou hoje os horários
apresentados pela Lighl. dos bondes das li-
nhas tle passagens de cem réis, restabelecidas
cm virtude de laudo arbitrai.

Os horários estabelecem as seguintes via-
gens: linha Ilapaglpe-RiO Comprido, 120, sen-
do de 29 mimilos o tempo de percurso: Pie-
dade-Asylo Isabel, viagens 1
Largo de Catumby-Goqueiròs,

percurso /2;
viagens 11-1,

percurso 20; e São Luiz Díirão-Carnpo dc São
Chrislovão, viagens 183, percurso 45, Esses
horários entrarão cm vigor sabbado pela ma-
nhã. A companhia pediu, apezar disso, auto-
risação para substituir a linha Piedade, que
percorre n rua Affonso Pcnna, pela aiitiga li-
nha Asylo Isabel. Esse pedido está sendo es-
tu.lado.

J-, 1,auto oo marque- ne barca-
Ilaes atropela ura eavallo

Os capitães do Exercito Fábio Fabriçi c-
Raphael Benjamin Fonseca procuraram, ás 1/
horas, a policia do 21'' districto. eommunican-
do-lhe que ao passarem, momentos antes, pe-
Ia rua Jardim Botânico, acompanhados de
suas ordenanças, foi o eavallo dc uma destas
atropelado pelo automóvel particular n. 1080,
que aquella rua descia cin tremenda carreira,
conduzindo o seu próprio proprietário, o mar-
quez tie Carvalhaes.

Os capitães Fabrici t Benjamin Fonseca
offi ema ram 6 policia que o atropelamento foi
propositado, e que, praticado elis, se cvadiu

., ,.â_ »ar<iiii_ é- Carv^Hiae».

Execução perfeita cio:; mais modernos
mobiliários em todos os estylos c para

todos os gostos

Leandro Martins t?

39-41-43
OUVIDOI-i-03-95

Dr. Ilotlovai tie Freitas, cirurgião do Hes-
pitai Céiitrnl dn Marinha — Cirurgia geral,partos c moléstias de scnIio-a_-. Itòíidéncia :'filia Cone- tle Bonifm n. 013. telephone 5d<villa. Tem na própria residência uma inv..1-lação privativa para sua clinica cirurgi-.»Consultório : Una Gonçalves Dias n. (ií, cie1 ás 3 — Telephone 0.132, centrai. Tendoregressado tle .ocos, de Caldas, acha-se nova-mente á disposição de seus clientes.

Construcções cms Polos engenliB)C0
_l_no 0_oria _c? Aiiííeiría e

S-í'_é„í_!Íò Se_tfés ?_-__,._
«-ornai do Hiiisii». õ- andar

Sfi»^ EiíS.__ss»d_i tíe SslK.;'-T!2!;„ã.r._
Clinica medica, particularmenteestômago, pulmão o nervosas. I

lestias scbeldçs da ncüe - mucosas, artliritis.
mo, syphilis c. morplica. l)á cons. e appls_a <"lladium" ás 2 horas M rua Sele de Selcmbrín. 185.

doenças d<
íjru das mn

t1S„_8€í'f1l __i_a _l_3IB__-_a"!'£111 fàw ISI. iE^M_irfetr_i.^
S

Séitorita Angela Gomez, professora ar>
gentina diplomada, direclora da ICscoIa da
Dansas dc Biieuòs Aires, dá lições ás lixmíis,
faiuiiias e cavalheiros, das 14 ás i;i e das _1
ás _3 horas, em seu salão nobre, á rua dasLaranjeiras n. 52-1 (antigo palacelc Lio liran-
co). Telephone ',!$'>('< Central.

REIS 75$000
"Tnilleurs" de casimira itgleza sob me-

dida. Confecção-dc ÍMinc. Vargas. Officina
do Palácio das Noivas. Lua Uruguayítna, ,S.'!.

Loteria da Bahia
—j—

Üesumo dos prêmios da 7i"B cxh
1010; 4!' extracçãô da loteria do pis
rcálisada hoje, sob a presidência
Üdiíard Doria;
3G857 ,,.,.........,
35533 ,..,,,..
(i,'!8Ü0 .,
36082 ,,...,....,

A ÍVt O l» HIIHMMIMIMIHIMir

iracçiío rk
mo n. Ifi,
.o Sr. Di.
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LOTERIA FEDERAL
Hi. num dos prêmios «In loteria iln Capitalr. onerai, plano n, ao,., oxtmhldn liojoi

A NOITE
"""n J-*"-~t--rii

A Quinta-feira, 25 de Maio de 1916
...•_ri

í_2§?3  15 lOOOÍOOO
'•Ml I s.ooHimii
1M0 11-009000

¦ •'•»!« liOOOHOOD
NÜ17U 1 lOOOÍOOO

Prendo» de 2008000
lii:'ii!i .11108. 37.8 lOOOH 3071)0
44.0(1 577Õ ..'1111 3853 7i;ill

¦ ¦¦« ¦'¦ -

Oerain hoje',
Antigo 8,'úl (into
Moderno .17 Eloplianlo

IJKlo (103 Aftuln-Saltciido llurro
fura amunhâi

l.a H_
38

6..-1

O Lopes
t: quoiil da a lorttinu mui» miúda na- I .tonai o ollo>

._?:<* in.iiotes viuit.ipon- uo publico.o nitf-iiui.q o mui» apontai soliro corridui do eu-
nUJ» . — lluu ilo Uuvidor, 181.

MANTEIÍGíÃ^IRGÊM
Paileunsada (reclame) kilo n 3^800 Ou-

_í»clor 149. Leiteria . aimyra.

Fll.TIlOS llYtllJlA. Assegura sua saúde. Gon
Calvos Pinto.

ALFÂNDEGA, 10b

Helena Berutti Moreira
llcraclilo Augusto Moreira e seus

filhiiihos, Maria .).»sé Lourenço da
Silva llirutii o seus filhos, Ernesto
llerull e sua esposa. César Augusto
Moreira, sua esposn e filhos: Mario
l.afayelíc Moreira, -,11.1 esposa c fi-

lhos; Antônio Alves da Fonseca, sua esposa
. filhos; Dr. Clnelnnto Simões Corrêa, sua

.esposa o filhas, Armando Cunha o sua espo-
sa, Manoel Curiós Moreira o sua esposa, Ma-
ria Pia Moreira c suns irmãs, convidam seus
parentes e amigos para assistir á missa de
7" dia que, por alma de sua querida c sempre
lembrada esposa, nulo, filha, irmã e cunhada
1IKI.K. \ IJEIUITTI MOHEIHA, mandam ceie-
brar no allar-mór du egreja da Comi
ás 9 1 2 horas do dia '11 do corrente
coiifessando-sc mullo gratos pelo seu
íinreciniento.

A lyrica do Apollo
KVWVVWWWWVW. k<VWV«WVW V

t-*r^ «rf s-~^-s, /irfv, .» <"» «-V*'ZINGARI'
B* a 11111 pflp do sol du ohIIo, no ncmnpainon-to, ns margens do Ditimblo, na lluugrin, dauniu irlbu do ciganos, Tiiniur, roubmlo uoamor quo dedica n .lenna, por um iutrüiio.ngura de lioiuem oNlriiiihn, Noulindor o uvou-luro.iii ; 

"Princl! Iludu. lo kuiioi ella flui
uollo, IS princlpo sou lu dell',i\venturaI", our-I. a denunciar os culotpiloH amorosos onlroestes ao velho clioffl du liiliu, pau lla selva-
gem erealura quo lho fora roboldo aos pro-lestas do pnlxfio iiilensn, \(, uiesmo leiiipo,os ciganos ciiconlr.un Iludir om confidencia
com .lenna, pi.iidom.i,u o conduzem n'o a
presença do chefe. . lenna, então, proolaina »
prisioneiro o eleito du seu roraeÁo, Ello se-
rn, d ora em demite, cigano ooinu o que maiso lor. h o velho perdoa ll.ulu*. (Is ciganos
parlem para a estrada. Os enamorados fl-
cam a lular do amor. Taimir. offuiullilo, po-rein, quer vingança. Toilta-n, Ií' l.ontia quem•» subjuga. Os ciganos voltam. Trazem Iodos
rumos do "bltincosplno" o siicwllndo-ns, no
a Io o em torno do .lenna o llmlu', »'• sob us
floros I|1I0 delles se dcsprcmlem quo O velho
da a estes a benção iitipoinl com 0 volo: "...
'Pie seja beniillin, e pura sempre, o fruto de
Icus amores". Tu mar fogo o vno soluçando,
longo, o seu Infortúnio, Mas, o amor,lher, o o amor do cigano o n imilhci"lülll passe, tnut casse, tout lasse". I-iean.i
çansou-so de Iludir. Ella nma, agora, Ta mar.Und ' leme: "lio puura di te percho mm mlami! lio puur.i di me: p»//,. demorei", lla-
üiiw suspira: "lio pordutn Ia piice vagalmn-da . Ii limiar canta: "Canto iiotturno, nollirin.iiucnto..." |Vm, afinal, om seus braçosIleana, o com ella se esconde num carro.
Undii iinpnrcco, grila i clnmn. Atira-se contra
a poria do carro, quo não cede. Ateia-lhe fogo

enlouquece! Ií' esle „ cseorço do librei.»/.iiigari ', dos Srs. Cnvncchioll e fitigllelmo
iiim.iiiuel, o qual o lerrlvcl Sr. Leoncnvallo

noz em musica, em musica "sim", em musica"verisla" -- essa musica pari "uso externo",
musica dc "agil.se. antes de usar", si qui-/.iTiiu, com boa voulndo, para uso intern.»
lambem, musica que assim se recommendn,
inferlormenlo, ua divisa quo lho deram os

SANTOS DUMONT

a um-
itfiiiin.',.

do du,
a San-

ilil
ii f-

¦lana,
in.-z,

com-

Coronel Emygsio Rodrigues Germano
Amazilc de Freilns Valle Ocrmano,

Caetano Alberto (iermntio, Dr. André
do Faria Pereira, barão e baronezii de
li iroeaby, Dr. Joaquim Júlio de 1'roen-
en e senhora, filhos, genro e cunhados
do saudoso coronel l_.MG.DIO IIODIII-

OI ES CKIIMANO convidam as pessoas desuas relações para assistirem ã missa de s
mo di.i que fazem celebrar em suffragio
sua alma, amanhã, ás !) 1 _ da "manhã

o Sr. Mi"o (Tfcilo
I.i- incnvnl

íner, na opl
o prolcsli

ciigni de outros
paru o effeito",
Io. menos bani-
llão do "Kaiser-

felizmente do
in nlmni progri >so fez em'Palhucos" que reproduziu,

Que i
mais

egivja da Gloria, largo ilo Mi

.-li-
de
na

icnaiio,

PAULO DONAD10
Sus filhos,

profundamente

incumbiu
vor dos
Tonio! E

com o
ovando-

nprcs.ii-
que se

sobrinho c cunhado,
gratos aos parentes eamigos que compareceram e assisti-1

ram ao enterro dos restos mortaes dr, iPAULO DONADIO. os con vi
assistir á missa do 7o dia

rão celebrar amanhã, 26 do corrente, ás Dhoras, no allar-mór da egreja de Santo _;í-lonio dos Pobres, á rua Menezes Vieira,
decendo desde já a Iodos quefl esse aclo de religião.

aes
am para
que fa

agra-
comparecerem

A odvsséa dosloucos
Ás providencias da policia

deoendem das do Hospício
Hontem,

infeliz,
policia.

minuciosamente, expuzemos a ir-
regularidade na assistência nos alienados,mostrando os martyrios por que passou umuma peregrinação pelos xadrezes da

mormente á noite, em que a nossaImn.erueiu "descansa" dos affazcres diurnos,
««possibilitando o cumprimento de umas tin-tas praxes absurdas das quaes depende a in-leriiuç;o) dos loucos.

E lembrámos a medida, que nos pareceumil, do Sr. chefe de policia ordenar, por in-fcrincdio dos seus auxiliares, o exame imme-
jlialo do enfermo pelo medico legista, faeill-fando e apressando a sua internação no Hos-
pino.

Encontrámos apoio em varias autoridades,
informados estamos, porém, de que dependeessa medida da policia de outra da adminis-tração do Hospital dc. Alienados.

Para que a policia ordenasse a internaçãodo enfermo, immediatamente, seria precisoque a administração do Hospício revogasse aordem absurda, incomprcheiisivel, deccitar loucos olé ás 18 horas!
Como si a enfermidade estiv

ção dc horários...
Levado o doente á entrada para o pavilhúide observações, por que o Dr. Juliano Moreira nao designa um funecionario

cesse a

so ac-

dispôs

jioile, para
delicias du

Seria tão

tal serviço,
policia?
humano...

qualquer, ;
facilitando as provi

MUIT0 GRAVE Tf
deO exame da vista

pessoa muito habilitai
rn de gravíssimas
Vieitns assume toi...
bilidade pelos exames
biiu-tc, á ma da t)u

deve ser feito porcaso contrario, se-
conseqüências. A Casa

i e qualquer responsa-
fectuados no seu ga-anda n, 99.

D MOS1IJNTO

UB
u

SCISÕES
.ma das

do

; esperanças depositadas no a
fouerno foi a de que com elle. cessassem d.finitivamente as tropelias do Poder Centnna poi,t,,.a dos Estudo.-:, Ií,; perturbadaesse reijimcn de salvações e dtAnnunciada a candidatura
dino Monteiro, muito ao contrario do ou,rs,;,-/,,,-,,, o Sr. Presidente ,.lh Republicamou posição radical contra ellado ctiiu franqueza, mus
vetava a candidatura

Ninquem hesita um _„ minuto .„: ,„-,,,,,lar que o Sr. Presidente da Republtivesse aoindo de boa fé. /,./mente por uma poliunistraliva, S. Ex
muito bem
Espirito
neslidati

tual

I
por

revolIas.
Sr. Be mar-

! .SV
to-

aiinuneiiir-
om infelicidade, queMonteiro,

uni kò minuto

seus liiiiovndoros
lenipos á frente:
O barulhento Sr
lliento do que Wll
l.ohengriii", com
professor llioliler
sua arle, desde os "
om Ioda u bastarda nrcliltcclurii dessa opera,
nas suas composições posteriores: "Èolleme","/a/.a". "Mediei", "Rolando dc llcrlino", es-
tn sob lhema do bárbaro Guilherme II e in-
Çlusivc as operetas "Malbruck" e "Rcgincttn
uelle Uosc '. Melhor fora que o rotundo pia-nisln particular de Mnhniud Ilamdy chegasse
nnemi" como chegou, u chefe do todas as' mu-sicas militares do Effypto... Fugindo, porém,do bombardeio do Alexandria — confes.su o
propno Leon,-avalio — foi esbarrar o homemcm Paris. Melhor fora ainda ficasse para ali
pianolniido nos cafés de U- e, ,'l" ordem...

rnnde mal fez o boníssimo Miisseitct, ri
bondoso dos maestros paru' acompanhador de piano cm Creil".

o aos ensaios de sua "Herodind
lnndo-o ao bnrylono Victor Maurel,

dc falar ao editor Hicordi' cm fa'Palhaços" e de crear o papel de
vae d.» exilo popular da sua pri-meira opera, Lcòncavnllo lentou, e como ummediano arrivista, trabalhar novas partituras.Mas, topou-se cm si mesmo. O compositor

dos "Palhaços" escreveu outras operas, sim;
Iodas cilas "Palhaços", 

porcml E si alguma
cousa mais do que nesses dous actos existeem "Zazá", "Bohcme", ele, é "uma nppa-rente ostentação de grandiosidade, através
de uma phrnseologia musical flagrantemente
oca e barulhenta" — lé-se ..lgures. Ha, en-
frelaiito, o peor, agora, com /'ZLngari" aopera que, lionlem, os Srs. Hotoli"c Bilioro
(izcrain cantar, no Apollo. Nesse seu trabalho— prouvera Deus fosse clle o ultimo! — nãosó se repetem "Palhaços" e a "apparente
ostentação de grandiosidade" das suas ou-'
trás partituras; :ão-lhe notadas reminiscen-
cias da "Gioconda", da "Cavalleria Rústica-na , da "Carmen" c, por que não dizcl-o?
também a opereta "Amor de ziiigaro", de Le-bar. "Zlngari" é bem uma opera de
Leoneavallo, sem nenhuma originalidade e seminspiração. As vagas lembranças da musicade caracter slavo que era de esperar cantas-

, se e comnicntas.se o.s dous episódios de Cavac-chiou e Gu.elielmo Ummanuel, com
to da esthetiea musical hodierim

| ressadamenlc absorvidas,
i pela preoecupada e balofa oreh
: cavalliana. As exigências "veristas

gam, de outro lado, as phrases melodi
acaso se insinuam nu "berceuse" do 1° episo-dio e no "intermezzo", entre este episódio e o2" c ultimo. E tudo mais, em "Zingari", vaeassim dc envolta com a ruidosa musica doseu autor, um homem (pie possuo corpo bas-
tanle para não ser mii "sensível" e um "sen-
timcnlal", um artista, em fim. "Zingari", jáe tempo de o dizer, foi hontem bem cantadoe interpretado, tarefas emprchendidas e lei-
tas galhardamente pela Sra. Rina Agozziui

e pelos Srs. Bergamascbi, Fedcrici e Piore VFletuio ,assim uma espécie da "Carmen", te-ve na bella interprete da protagonista da ope-ra de Bizet, uma excellente defensora dc seuamor a Radu' e a .amar. A Sra. Agozziuicantou com expressão pittoresca Ioda a sua
parte e soube sentir a "berceuse". "Radu"',
foi o Sr. Bergamascbi, que se esforçou paralevar dc. vencida as incongruências do can-to do seu personagem, e valeu seu esforço,
porque o publico lhe exigiu "bis", 

que salís-fez, para o "sostenuto cantabile" "Ho pei.lutoIa pace vagabonda..." O Sr. Fedcrici cnn-itou,.como o bello cantor que é, o ingrato papelde lamar , c dando um sentimento com-muiiicativo ao "Canto nollurno..." O velhoChefe da tribo esteve mcllido na pelle do dis-e honesto baixo Fiore. Os coros bons.nontagem cuidadosa e de effeito, de grau-effeito no final, com o incêndio do carrodos ciganos. A orehestra, martyrisndn na exe-
çuçao da tremenda partitura de "Zingari"
soube ter a heroicidade do maestro D

Inauguração da Escola
do Awiaòúo do AbroClub Brazileiro

Dariolli dispuiará o |ircniiodu altura no l.ra/il,
clcvando-se a 5.000 incíros

llciinlu.se liontom a dlroclorln do Acro Club
Hnullolro,

Findo o expediente, passou-se n ordem '
.U. versou niiiilu sobre us homenagens
los DiiiiioiiI .

Nessa sessão ficou deliberada dofliiltlvinnoii
le a Inniigiimçi.o da Escola dn Acro Club llraslIclro, com a iissislonulu do Sr, presidenteP.epiibliea, mliiislros e (Itnuiis'autoridades
floiaoH,

Paru ess» festa haverá via* dos uvjiulai'0- Du-
iloin u iienin Ribeiro, Imvondo lambem a apre*seiiInçAo dos iiliiuiiuis já malncnladi.s ua cs-cola.

O aviador Dariolli disputará •> piviuio do ai-
jlirn, lio llrnsil, o (mal é de cinco mil metros.Iara isso, levará um upparelho ráglulndor nonlllmotro, aceiisando rlgoiosunioiite o' cumpri-monto ou não du prova..toou (nmhcm ornaiiisiido ò pronraniiíiÜ a pen-iMir-se hojo, im «essáo niagiia na Assõoltioílo dos|.!,,.„.,.„.u|llS ,„, Cmninerclo.

( Após a sessão magna , haverá o chá-tiingo, uaSo......iiu ,u\i'iir, proeedeildo.se enláouo sor-
loioiiHtnil.paru os prêmios cedidos pelas- pnm-l-pães e.isus de joius dcsla cidade. -'¦"'" .• A 1 de junho, haverá corridas uo 

'Derby-
club, em homenagem n Suiilos Duínonl o ombeneficio do Acro Club Brasileiro.

Uni grupo de amigos Íntimos de SantosDiminui vae proporcionar-lhe o ensejo de om-vir o cantor popular Eduardo das Novos nu f-(-mosn cançoneta "A Europa curvou-se' ante obrasil .
—O Sr. Dr. Marcondes Ferra/, procurou onosso •collegn Netto Machado, pedindo.hé queconvidasse Santos Duínonl a visitar o campo eUO Miiniiiiense Football Club. visita quefeita no próximo snbbado ás 17 horas1 ¦>»» ¦— '

LIVROS NOVOS
«Casos u litippas-OBS»
(AlUIluo Mm-allii'.. -i

O Sr, Adelino Miignlhilos eslroini-so na \'U
du literária mm n livro "Casos o Impros.
soes", O Jovou "uiiileiir", pois ismi sua iilirn
é um piinliudii de eiuilos, lem qualidades de
ONoriplur doniiiioliidniiionlü liiiiulns, liifollx-
nn-iilc. porém, o Sr. Adelino Magalhães 1111
deixou Irom-SO 110 sabor de uni regionalismo
Impuro, moldado nu 111 realismo excessiva-
moiltfl realista. Por minto menos dn quo S0
lé nos "Oisos o impi .ssóe-i" o Sr. Paul
Aliam. Iinmoiii de letras com uma carreira
lodn de altos r baixos, viiclllantlo do "pupli.
mo" á reporliigeiii inlermieioiiiil a Innlos 0
tantos francos; por mullo monos, ropllninos,
o reformador do "zollsino" loi processado
osorovoiido o pulilloniido "(Jlinlr mollo".,,
O loiine.lsino é 11111 faclo oiill'0 nós; quei-ram, ngopn, os manos du boa lileraliirn que"Casos e impressões" fique um e llllleo em
a bagngeiii literária Inclpleillo do seu Jovui)
o arrojado autora pois lemonoii a invasão uo
merendo das missas letras dé pura abi e, em
alguns mezes apenas, uma centena do bro-
eliuras propositadamente amornes. — E.

¦ <i> ¦——

0 Sr. ministro do Interior
saberá "disso" 2

0 concurso é de lolfcjo, mat nao ha
provas do dito!

(•friamente,
boje lemos

d
será

Mi [Mobílias a prestações
I ALFÂNDEGA, lli

Roupas brancas
Alfaiataria

Chapéos
Gravatas

Comprem sú nos

Armazéns
GASPAR

Praça Tiradentes iS

tVÁ' -_H—K-_f_^__^__

___S__v_l

Assassinato em Sete
Lagoas

Recebemos dc Sete Lagoas, liontom c hoje,
respectivamente, o.s dous tclegrammas se-
guinle:

"Xo dia '2\ ultimo foi barbaramente assns-
slilado o operário do deposito da (lentral Ma-
noel Ilodrlgucs, O assassino. Impune c pro-
legldo, lem seu crime acobertado pelos seus
prolectorcs. A classe, indignada, pediu provi»
denclns ao chefe de policia e implora vossa
solidariedade • - Classe operaria.""Km additnniculo no nosso tclcgrnmina de
lionlem: o assassino é protegido c acoberta-
do pelo negociante Fclisbcrlo Teixeira Me-
nozes — Classe operaria."

O Sr, ministro do Interino vno,
1'lenr eilillcuilo com a noliclii quo
om primeira iiiAo.

Como S, Ki. sabe, eslá aborto no Institui.»
Nacional de Musica n concurso pura provi-
mento de uma das cadeiras, de sol rojo.

As provas por que lém de passar us cândida-
los são, além de otlll.lH, as de Ihcorlu ph,vslea
e iib.vslohigiu da musica e de cafito (!)

Pois bem. Por mui, que Indagássemos ua
secretaria (Io Instituto, ninguém nos soube Infor-
mar por que motivo num concurso de snlfejo,
em quo alé so exige fi lliioria pb.vslologlea dn
musica, não figura entre as.prowis do certa-
meu nem uma unira prova de solfojol

li' rcalinenle o.xquliiito, por ipio ó Instituto
nflo quer exigir provi de solfejo num conciir-
so pura provimonlo de n cadeira do sol-
fejoV

Nesse andar não aollil o Sr. ministro do lu-
lorlnr que amniiliil ou depois o Colluglo Pe-
dro II, por exemplo, poderá mim condurso de
portuguez dispensar que os candidatos provem(pie.saliein oscroyor em vernuciilo'.1

Não seria o caso de so indagar quaes os mo-
llvos de lão "euriosa" delilierm.-áo da diroclo-
ria do Instiliilo de Mu dcn?.,.

0 !
—•-

No matadouro d« HnuU Crui

0IINAbatidos hoje; ISIIO rezes, 04 porcos, 10nolros e ,'ll vilellos,
Marcliuulcs: Cuudldii K. do Mello, -1!) r, , l n i

DiiiímIi \ i:„ 'Jl r.: Alexaiulie V. Sobrinho i
p.{ A. MondlM & V,„ ,'ia r.j i luiii & I.Ilius, Ifl
r., 7 p, e II v.; Francisco V. Qouliirl, Hl r„ 'i] •,,
o 10 v.| c, Sul Mineira, 21 r.j C. Orsii do Uu
nas, ld r.i dono I .monta de Alirou, ,'ll r,| ÒU«
vcllii Irmãos & I.',, .."» r„ II p, o ti v.j li.i-.illu
Tavares, |H r, o 7 v.j Caslro éi C, lli r,; (; d.,.,
Ilitallilsliis, 12 r.; 1'orliuliu „ (]., 'Jl r.j iMU
lliiihosii. || r.j |.\ |'. Oliveira, ,'lli r.; 1'eriiBii.
de< iV .Marcondes, (I p,, o Aiiguslo M. ,U, M«ilt_u.
10 o. e ,'» v. ^

. urnin rejeltndosi lã II ,'IH r, U \>. v 2 v
Foram vendidos; ,'iii l | p,'"SlocK": Cândido li. do Mello, 17 r.; I)n.,

riscll \ C„ ll,'l; A. Mendes & C.. ItiK; l.im,, ,v aQ
lhos, |'j|; Francisco V. ünulnrl, .'lll; fi, Sul Mi-uelra, Õ7; C. Oésle de Minas. I.Síl; ,|„,"io Piiueiin
lu ile Abreu, 113: Oliveira Irmãos „ C, Xld; ||.„-llio liivares, __7; Cnslio i1!: C, H7; C. do

PRÉDIOS fl!Jl AVENIDA
Alllgiun-so ns •!¦. iiimIiu.-", J

«lios dn Avenida Itio ílrunco u.
ii|iarliimuiitns,

Trnlu-sii rn» I'. andar dn 117
¦¦«•_

iniirnilniiiciile, dos pro-IIT «; 110, com groiMcs

du uminin VvciiMa.

J A Vieira
137. I", ult-is (in? Odeoi dns 2

CIRURGIÃO
l)i:.Y! I.STA.
— iVvcíuda
llio Branco

Um transporte inglez em
nosso porto

Knlrou ho.ic pin uos^o porto o transporle dc
guerra jn^lez "Edemburg Castle".

is alumiias ds obstetrícia es-
colheram o seu paranympho

As ulumnas ua
anuo, terminam
reunião realisnd

1 ,

.scola dc Medicina que, este
o curso de obstclricin, em
i naquclle estabelecimento,

elegeram seu paraiiyinpho o Prof. Dr. Ferniin-
do Magalhães, resolvendo homenagear os
Profs. Drs. Osório de Almeida e Benjamin lia-
plista. Ficou incumbida da organisação do
quadro e das festas de collaçáo de grão a
comnilssuo composta dns seuhorítas Rosa Fi-
gueiredo e Brauliiui Brum.

Uma pilhéria com os
pernetas?

Um aniiiitT! io original
Recebemos a seguinte caria:"Sr. director, — l\cmetlo-vos iuiilo om au-núncio publicado no ''Jornal do IJrasil" dcboje. Trai.i-se, verdadeiramente, de um aclolla caridade praticado por um pliilanlhropo,ou sorti obra de algum desocoupado para tro-

çai i os infelizes pernetas?
Por que a A NOITK. que se tem feito ad-mirar pelas suas audazes c afortunadas re-

portageus, nao Irata de verificar a verdade oumentira do tal annuiiolo, paru, no primeirocaso, realçar o nobre gesto do bcmfeitor •
no caso contrario verberar n desluimanldnde
(lo autor da troça c evitar assim o ridículoaos infelizes que aciidiriuni ao logar indicado?

M. .1. U., constante leitor da A

tr.lhistiis, |2íi Porlinho & (.,
du Molln, 17; F. P. Oliveira
Llarbósa, 121, Total, 2,011,

No cnlrc|iostn dc S,

•i-i Aiigusb
& G, 248, (

He
M.

•ui4

nioRo

uo

O Irem chegou com cinco minutos de atraso.\ ( ndiilos: 187 l|8 o., OI p., 19 e. e 32 v.
Os preços foram os segulnlosi rezes, dc WOa-S» II; porcos, de 19200 a 19300; carneiro-!¦-• illll a I.N0II, e vilellos, de $'.r,0íl u .«.llO.
No matadouro da Penha

Abatidas hoje: JJ rezes.
Carnes congeladas

Foram aludidas bojo 341 rezes de Caldeiratv filhos, para a frlRorifiooçâo. Foi rejeitai!»uma e duas são para•indo qne a-, outras
consumo desta capitai,

sao para a exportação.

Guaranesia !
AV-PARA O EóJOMAGO ti ...

V. s

que o nosso

- I)
XOIT

O annuiieio
é o seguinte:
. 

"A.°? Pernetas — Um homem que teve :inlelicidade de perder orna perna e que a.ora recebeu uma herança difficll fez um volide distribuir uma importância por todos os in-
çõ

CAN1IENl FUI
MISSAS

-.«_»

Hesaui-.se amanhã as seguintes:
I). Klclvina Pitanga (Sinhá Viça), :is Hl, naegreja ue S. Francisco de Paula; I). .Maria .loa-

quiiin Itesino, ás 9, na mesma: deputado Dr.Jose Bernardo de Souza Uri to, ás 9 112 nimesma; I). Malliildc Curvcllo de Jesus Álmcl-mi, ns !), na mesma; D. Mariettu Lnulerl Jo-nm, as II), na mesma; I). Maria Alves de Souzft•onseea, as !l 1 2, na mesma; D. Anua Maria .!„Cerqueira Cardoso, ás !) 1 •>, m mesma: D. 1 ou.reiiçil .l-i-A/la da Silva, ás 9, na do itosarios
¦ 'Joaquim Martins da Silva Lima, :is 9 na eeie ..»'* se achem nas «I condiçães j j.ula I.apa do Deslerro; eo-onel Í_nvHio ltodW-igues: Gemano .ás 9 12, na matriz dn Gloria:D. Dorolliea de Carvalho Henrique, ás 9 numatriz do Sacramento; tenente Cicero Perfeito

or nos enviou.

-impado, e polido, universal
EM TODA A PARTE

o precci-
são de.slnt.e-

apenas iniciadas,
íeslração leon-1

esma-j
ícns, (jue

Dma lavagem de roupa
suja na

MJ P_.!.ft!S
— Lês createurs dc

Ouvidor

ROYAL
lu mode

128

Dr. Araripe crAIbuquerque
Mcdico-Parteiro. Atlendó chamados, a qualquer liorada noito. Praça Tiradentes n. 53, Junto ;i dolcirucia —

relephonc 1.38QsJ_ciili'iil. n 
' '

divlduos
physicas e
impossível
irmãos em infelicidade
Passeio Publico, no dia .8 ...
ás ,'l horas da tarde cm ponto,

ribuição a

mio tenham recursos. Como inc ê|
procural-os a Iodos, pede ao.; seus

que compareçam no

fazer a di
comprometleu que

maio corrente,
pura (pie possa

perante Deus se

CHARUTOS VriiDUN
UM 300 RÉIS, DOUS 500 RÉIS

CU.D UIO l

Graves denuncias affírmadas
um agente de polícia

por

do de
Abelardo Luz

Relativamente á nossa noticia de lionlemcom os títulos acima, expomos o caso lal co-ino se passou. Designado o agente CorrêaI-crnandcs, n. 75, para o 23" districto, taeslallas conimctteu, de onde lhe veiu o «ippelli-"Corrêa Maluquinho", que o delegado
o devolveu á Inspectoria. Ahi,os seus superiores o tem em má conta.Ja na Inspectoria de Segurança, o agente 75escreveu a lal carta anonyma, denunciando,sem positivar, irregularidades naquelle dis-tnclo. Indo essa carta, com um officio da 1»auxiliar, ao Dr. Luz, este entrou em syndicnn-cias, apurando ser a carta de autoria do agen-te /;>.

Levou-o, bem como ás autoridades aceusa-(Ias, a presença do Dr. Leon, onde o 75 con-Urinou o que. já affirmara ao Dr. Luz — -i
caria era sua.

Foi então combinado, pelos dous delegados,a abertura de uni inquérito.
O agente 75 esteve lambem no 23" disli-ictocomo commissario interino, ali praticando in-numeras irregularidades.

As promoções na magistratura
Segundo fomos hoje. informados, o Sr. pre-sidente do Estado do Rio, completando a im-

para
está

pressão que a magistratura fluminense causoua nomeação do Dr. Aquino o Castrodesembargador do Tribunal da Relação, . ....disposto a acabar, pelo menos no seu governo,com as preterições que têm soffrido diversosmagistrados no visinho Kstado.
0 ,Ur- -^IuHio c Castro, recentemente no-meado, fora preterido quatro vezes na suanomeação para desembargador. Agora assoa-lha-se que o Sr. Nilo Peçanha. completará a

quinta preterição do juiz municipal Dr. .JoãoGuerreiro Rodrigues Torres, nn
para juiz de direito.

Esse boato, pelas informações que hoiemos, nao será confirmado.
Como hontem noticiámos,

0s batedores de carteira
agem nos casamentos

; Realisando-se hoje uineasainento na alia so-ciecladc dc Botafogo, quando o corte io, ás pri-meiras horas da tarde, chegava á egreja de SãoJoão Baptista, os agentes de policia ali deslava-dos prenderam sete batedores de curte

•«-''•reira, as !l na matriz de S. Prancisco Xu-Mer; Limbo Pereira de Alvim, ás ',). nn d( Sío•tose; Antônio Gomes Passos Perdi«ão ás <>
no Sunctuario de Maria, á rua Cardoso,' nias !), na matriz do Engenho Velho:e de S. Paulo Aguiar, ás II, na matriz dc>. iliristovao: 1-iancellino Cardoso de Vascoil-íis 8 12, na egreja do Boillflm, cm Sáo

¦ :,„., • „ V1'.1'1''1, Alexandrina dc AraujoLima, as !), nn matriz de S. (ic ' '
Olaria.

Meyer,
João Jos
S. Cl
cellos.
Chrisiovao:

icral estação de

ENTERROS

cira, queforam levados ao 7" districto

Mmes. A. Rosenvald S S.lbeFo
Chnpéòs para

r:.i''loría-
(te Souza, rua Co-

Suzette, filba de Car-
, rua Major Ávila nu-
Mario Borges, nocro-

. icnlioras (modelos). Importação dinne laris de fiuilnsias e mais artigos de modas
Rua Scíc de Selembj-o, 9

sua nomeação

os juizes muni-cipues que constam da lista tríplice para a vaiíade juiz dc direito no Estado do Rio, são osSis Or. João rocies, com 19 annos, 2 mezese _l dias de serviço: D. . Kinr.,,;,, a,. m„„......

10
Avciiii!a Rio Branco, 128 -

Edificio dV0 Piiíüa
KIO DE .IANE1RO

¦» — 1* andar

- Sobrado

As peripécias de uma
quetaa-crfme

1'oram sepultados hoje
No çeniilerio de. S. Francisco Xavleno, hlbo de Praxedes José de Srouel Pedro Alves n. 51;

los de Oliveira Galhailoni.
mero 91, easa II; Antônio
lerio da policia; Bruno José de Oliveira, r .,

. U+, l.ime ti Leite, rua Fe,reira de Araújo• ,-í- {.'?" Rettellecli, nm Thconliilo Ottoni- 172; Yolel e, filha de Olympio Dias, rua X.vano ..-Leopoldo u. i.>; Ondina, filha do Joa-um Soares Fróes, rua Jeronymo de I en ,s .oco l/; Deoliuda Tliomaz Capetc, ma CarlosOomes n. 51; soldados Francisco lUzera d V-nicda c João Felippe da Silva, IIospHal Ccia] do Exercito; Maria Alice, filha de D,,,.",e Azevedo, rua Haddock Lobo n. «7: Joannne Mcdcm.s Pereira travessa da Uni^ersidâd-
íe, lravéssaZ;"s'n:, 1 ..l'° ^ ^^' ^

No cemilerio de S. João Bapti..ilva Pereira, rua Dclphim nile Paulino Marques, rua doIsabel Amélia Torres, I
nados; Áurea, filha de
rua Senador "

lla te

com

gelis, procurando dar-lhe

publica d;i

An-

N.
falta

da B, - Não
espaço.

realce. — E. De M.

hontem, poi

-¦ ¦*?»¦ '

UUIIILILIHH fIL ir Lllll

CHA'-TANGO

dias de serviço; Dr. Eugênio de Moraes,1 annos, .mezes c 21 dias dc serviço;•. o promotor publico Dr. Julião Rangel, com12 annos, 11 mezes o 27 dias.
O Sr. presidente do Estado'do Rio respei-Iara, pois, a lista tríplice, por isso que estádisposto a acabar com as preterições dos mIrados fluminenses, concorrendo para o

prestigio da classe no Estado do Rio

lOgis-
maior

ICCl Ci-
eressddo viva-ca dc honestidade adini-entendia — è entendi.,

que nao eram os Monteiro,; doSanto expoentes de semelhante ~lio-

Apenas, o que S. E.
foi que, repousa/Ias
(qnbições ilesoairudas

i. nao inu no seu aesloem semelhante apoio
deveriam fatalmente seorqanisar para a conquista da yovernança do

. *'*«¦'".»/«o bem o Sr. Preside,,!, da He-publica q„a ncsles lirasis não ha partido?ia íirupns de interesses pessoaes.¦¦; rolular-s&-n de partido esempre prestes a rebentar,
•io, a ambição in-

¦ ¦ •:t'iil , . ¦ 
,

O Sr. !

®&W®\ ___*•* * ^*i>*

mmfQ^WV**

eííi hílieíi_p a SANTOS DUMONT
-*-

Quin In-feira, das 23 a 1 hora, com a pre-sença deste illustrc patricio, S. Ex, o Sr, pre-Hepuhlica, altas autoridades civis,
ndas e directoria do Aero

dasidente
militares, pessoas
Club Brasileiro.

Garage Mercedes
TELEPE.OBIS

O. S. Rodri
CENTRAL 438

•íes & Comp.

"Educação e Pediatria"
Com

aspecto
uma

Os bilhetes de ingresso e posse das mesascom-direitp a .'1 cadeiras e a todo o serviçoconstante do cardápio, para o referido chá sóse encontram a venda neste estabelecimento
Padeço, 20..GOQ

.v
um
ção
excc
soes

>—«*»)te«_,—
avenida llio Branco n.

serviço de "aulo-còlis"
de cncomniondrís còmnic

dam de 50 centi-nielfos

iiü nislnllòu-sc
.arn distribui-
cines que não

nas Mias dimeii-

-> c:Itç>»~ »-

¦as:nem id,
('.mil, fjrupo dt
dentro delles está
s.ib a fúrmn de un
teresseini de uli.iuns.

, . ¦ , 
>'''/l'','/'' ''o Republica, collocando-Se declaradamente contra o candidato do mir-tido nf ura!, indicava claramente 0 caminhoda scisao ,¦ ,l„ revolta. Como rãs que ;Wcm?/;ii rei, os sc.indidos buscavam um nome e'mto: no ihi qual oroanisassem a sua ambiçãoLã eslá a eslas horas o Estado revoluciona-no. I „,-• muito que tal cousa conslranja .,um brasileiro, deanle da euid

Presidente du Republica
c.relnsii uinente, cabe a
tão deplorável veriuinh ¦ '
MEDEIROS,

)HR_,-i D0RESTAURANTD0 CLUB
TENENTES 03 OIASO

Avenida Rio Branco n

Acham-se egualmente á venda no mesmocal os bilhetes para o torneio astral,
Slldo por esla sorveteria, em beneficio
Acro Club, constando de 5 valiòsissimos fmios, a realisar-se durante o referido chá

oruaiu-
do

Preço da l« aôí'k., lo.SiOOO
daa demais, 58ííOÒ

A inaüpraçãí] de um busto de
Finiay

tvaro
ação na-

is e informa-
e ensino pra-

uni-

-1 79
e du ca-Grande troupe suus lu ,iin-. ih,\ aitislii

linretier'MII..JüLI0 1)15 M0IUUS!
Success do ItoMilvu, eliiinte.iise ivoix ! Ari

i t Muil-lloissy, clinuteiises iVniiíni-i- ! r.i.
•lun-cuso esjiii|>iiole! Trio- Kuiutz, ilunsetises russos!
Sorclli üiorjjis, il.in-i'ii-.'- .'i tr.iiislorniatiuu ! i.cs U.u.t,
iliietislcj tuniiqucs! lluliú, eliiiiitensn espiigiiulc-! Üellé

Siiinya, (liiiiMiiisc a triinsforni.itioa !

et to Fuiijjé
iria Téilo

evidente boa fé— a este, uni.¦er.põnsahilídade
- MAURÍCIO

lerti' clu
t danscu¦ In ilan.ei

. C)io!
-•—wÇaE2»—', ¦—

jí-

Drs.LealJuniore Leal Neto
Especial
Dariz e
fftiib/ca R.

J 0111
j.u.ila
60..

ilia-nc/o cios olhos, ouvirioi
Consultas de 1 ás õ — i\t

raa_l@ © ema boi m
CE

Do Sr. Armando V
pilão Ünofre de Al
prios nacionaes no
recebemos unia ciirtu
pae nliijíado casas e.
riiotorueiro I.úeio do Cai
barracão parlicct...' ao mi

«8 sss c despejou á íoí\&.

I'
\1 meida, filho do
tida, zelador di
uro i.'.c Santo Antônio,

que contesta ter seu
s á sim guarda ao

lho, Este alugou um
sivlsta, que, ianfes-

scien-
scobri-
Ia por

HAVANA,,25 (A A.) .- No palco centralcia secretaria da Sociedade dc Bencfieencis
loi inaugurado ura busto do illusin
lista cubano Dr, Carlos Finiay d
dor dn transmissão da febre aman
meio do mosquito "'Stegomya fnseiata
recentemente fallecido.

**!>_„,( __.
Doenças do upparelho díges-(Ivo e do sistema nervoso -

fíaios X. — Dr. Renato de
liopes; rua S, José, 39

, ifiçira reforma, (pie lhe dá ummais attrnhenle e em homenagem aopmnteado Jose Veríssimo, trazendo na canao seu retrato, acaba de sair o numero 2dn apreciada revista "Educação e Pediatde propriedade c dircecão doHeis e . ranço Vaz.
lJura julgar d-a importância c variedade doseu; interessante'texto, basta conhmuno (pie temos sobre a mesa-

>;*¦. ''"T-'';'. IVÍC,;I:I Nármal (Dr. Azevedo
Vo V 

~ ''o5",.Veríssimo, (Dr. Guimarães Ra-iciio) — hnsino Profissional (I)r \Reis) — Paginas esquecidas. A educacional (Jose Verissimo) — Nota
ções — Campo de demonstração
tico, ambulante, dc agricultura — Uma
yersidade caüiolica cm Pernambuco — As' lc-Iras brasileiras em Portugal — Tuberculoseoeulnr e seu tratamento pela luberculina --Disciplina escolar — Primeiro Congresso Mc-ilico Nacional — rheses sobre pediatria — Ainstruceno publica 110 Districto Federal — Ocentenário dn ensino (ias Belks Aries — \ca-demia Brasileira de Letras - Cerlamen esco-lar — Institutos dc ensino — Tomando cou-ias... — Varias noticias — O que se escreve- a tuberculose como moléstia dos- rocem-nascidos — A reforma dos institutos e esco-ias prolissiomies do Districto Federal — ,vcreaçao de uma Faculdade de Pliilosopliia et-etras uo Rio «ie Janeiro — Crtizaila palrioti-

ça 
—¦ Associações c congressos: Liga Briisi-leiça contra, o Antilpliabelismo — SociedadeScicntiiic.i Proleetora dn infância — Sodade de Pediatria de Monlevid

ções recebidas.

vo 5S« 
'^W« «" ««-co e retSÍ

Dissolvendo-se depois a sociedade Che-diaek, a pretex o de que era credor de se, 
' 

-ciado de determinada quantia, apropriou-se dos moveis da sala, que lhe pertenciamnpprehendendo-os em garantia 
'¦ "t"lMm

Não concordou com isto o outro soem e necante o juiz da 1» Vara Criminal ' '
queixa-çrime contra o delcnlorno. O juiz Dr. Aut
xa, iinpronuneioii
que, 110 caso, nf
intenção criminosa dc lesar.

Houve, porém, recurso para areformando o despacho do juizChediaek por apropriação indébita'
Apresentou-se, então, Chediack peranteSupremo, a impetrar "habeas-corpus"

.Supremo, na sessão de hontem, negou 
'

a vista de ter sido a pronuncia doexarada por juiz competente,
" ' ¦-»-¦—«<*__—1

da divida
sócio e,
apresentou

., Io mobília-¦ i;orles, julgando a quei-Chediaclc, considerando
ooceorreu o dolo especifico, a

Côrlc que,
pronunciou

o
O

a ordem
paciente

1: Luiza da
107; Célia, filba

Lavradio 11. 64;
•spitnl Nacional dc ' lie-loão Carlos dc Almeida,

S-pa Hospital Su^

^l?^_.á_,5_r_r,i__.'Conceição Paiva, rua Vinte de Novembro Vm-°, 
í^1"™, {'«Magalhães, rua da Boa V -

rò ok iT .'lh'-r"'.; /"'""'i'» Martins Bar-os, Hospital Nacional dc Alienados: Herme-neg Ido Gomes da Silva, Hospital da Benef cen-ela Io,- ugueza; Milton, filho de Jo éFra, ci. (Ias Chagas, rua Leão 11. 41, easa XNo cemitério de S. Francisco de Paula- hnnde Azevedo Veiga, Hosni IaPaula.

e<i

de S.

C^L^ADO

Francisco de
--Serão sepultados amanhã:iSo cemilerio de S. Francisco Xavier- \ao-

;dana de Moraes, ás !) horas, rua SaiiPAnna 11 n
8.l"7'r .!,Í",r:,"i'!!,-ril^^A.,?onio c"tis a 1..', ma iobias Barreto n 49Ao 

cemitério de S, João Baptista: Balthazilho de Anna da Rocha Paiva, ás MJ/cinna n-i" ' '

.orrea,

rua D
izar,
Mar-

-¦ .<g S» —-.__

GISELÍÜ... " 
1

<-'V mmí^^SmmSÊtil
»'¦¦ Álvaro /^^Üffl^^ÈP»)

0 mcihor e
mais elegante
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a
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Nova uiuiiiM, queso. Única que ilú a
sem conlcr nitrato
Vendem se em todas
ral : Bruzzi & (
Janeiro.

Sta produzindo rcnl suecos-
cor prela niiturnl o lusti.su,
do prata 011 os seus sáes.as perftimanas. Deposito "<¦¦

rua do Hospício 133, Rio dc

•—..«ao—o „.

A victimsa já estava
cas.ida

n União Postal1'
Acaba de nos visitar o ultimo numero dessi

apreciado periódico, sempre bem redigido
cuidadosamente impresso.

Fstá excellente o texto do exemplar (pie lc
mos á vista, e onde se encontram bons tra
balbos literários cm prosa e verso, informa
ções postnes e nítidos "clichês''.
____________  t——.ÇjOfri:»—4 ¦

lllll princípios de janeiro do anno findo foipresentadn queixa á policia fluminense contra
como autor da'ilcslionr,<MiJosé rraneisco

de uma menor.
i-cmctt.ido o processo á justiçacomarca de Nictheroy, esta acabaarchivainento do

com outro,
Sislo ci\il do

processo porqufi

publica da
de pedir o
deshonradã

undo certidão do officiai
districto dc S. (ionçalo.

icie-
)ubliea:

¦y—cíz

Souza
cie

p_KK?IWa__J.-Kfroasi):^ffi_lr
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bscola de ínsírücíores
revemente começarão os cieicos da cadeira de construcção d

1 ín.stmctbres de ííc_-artiçso Geral | ll|ora

Um cavallo que se espanta
e atropela um-a creança
Hontem á noite, quando rondava a rua Tei-

xeira Pinto, na esta .-ão do Encantado, o ans-
pecada de cavallarin 11. 183, aconteceu o ca-
vallo que montava espantar-se, quebrar a rédea
e atropelar casualmente uma creança tlc li
annos, filha do Sr. Alfredo Pilar Bessa, resi-
dente nnqiiclla rua n. 8!), e que brincava á
porta de sua casa.

O menino, que recebeu um pequeno ferimen-
to 110 lado esquerdo, foi soecorrido pela Assis-
lencia, c rccolhciHse a residência de seus pa<_vcmquanto o roudnntc foi conduzido õ delega-
cia do 20" districto, onde se apurou a casual!
dade do facto.
~ ' ¦ '"' ¦ ____*~—«15 J, Jt:.—1 ¦ , __.

Ja se utilisarum do gabinete que a Casa Viei-. .a rua da Quitanda, 99, installou na sua1 de Óptica, para exame rigoroso e gra-da vista e determinação do gráo exàctociulii pessoa examinada deve usar. Da útil.,ide desse exame llão é necessário
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HOJE HOJE
A TRINDADE GBLBBIIH

Waldemar Psilander
Else Frõlich

Ebba Thomsen

Da píatéa
A policia prohibiu hoje ai. representações

du peça "Anula Negra", iiti* anle-bonleiu le-
vo a sim "pienilére" no Itocieio, Quo as au-
tiiridiiih". polui,ir Impedissem, por allenla-
Inrla A nossa neutralidade, embora mio Jul-
liiifiiiir. i|iie teiibam direito a Isso, as exhllii-
enes dessa peça era um nlniso dcsvulimvel.
O (|uc, porem, clama aos réu. é a levlanda-
de da policia nesse Incidente, A "Agula Ne-
tíro", aiile-lioulcm o bonlcin foi rcpresenla-
da no llecrclo, com o consenso das auloilda-
des policiaes, que muitos dias antes tiveram
o original da peça sujeilu â sua censura, mio,
não se sabe como, deixou sair de suas mitos
com a necessária licença. Dabl a montagem
da peça, sempre dispendioso, o os gaslosfel-
tos pelos urlfstos em pequenos detalhes, que
coiistonlomoillo se tornam apreciáveis Impor-
laudas, K depois de ludo isso, com n maior
scmcerliuonin possível, a policia volta alras
e torna sem effeilo a licença quo dera. A

0 Cinema
da Moda CINEPALAIS 0 Cinema

de Luxo

HOJE - -Ü-B£i ,IEIJI)I MONDAIN - tfOÜK CMC - HOJE
Continuação cio mais bello o extraordinário trabalho da grande c laureada

trágica dinamarquesa ,

NANSEN f==

PSILANDER
no magistral Ir-; baSfoo a

NORDISK-COPENHAGUE

A SEGUIR:
Sempre trabalhos majestosos
ile pura arte, de belleza sem
rival Emma Gramática, a celebre
artista italiana, no magistral
fil ni Quando o Can*o fteba
—Mlle. Rita Jolivet, a bellasobre-
vivente da catastroplie do «Lu-
sitania», nos grandiosos lavores
de arte: ZW3MI e giflÃl DE
FACTK1A : Rita Snehetto, a es-

,T'.;i'ii>ii!a.vn,Taa.a

trella da Nordisk, na comedia
de arte: ©asar» ãiao é Casaca
— Else Frõlich no drama com-
mòvehte O GABINETE N. 7-

vista 'disso, a coiujiaubia do llocrelo boje não
da cspeclaculo. afim de nimbar Icmpo para
montai' amanhã oulra peça. K' Inacreditável.

AS PRIMEIRAS
"iMllc. Nllóucho"

líxcellonlc o espectnculo de liontcm, no Car-
los (ion.es, com o primeira representação da
velba oporola de Hervó, llbrolo do Melllac o
llalevy — "Mlle, Nlliniclic". I'ellz lembrança
essa da companlila Maresca e Weiss recorreu-
do ao velho repertório do gonoro de musica
dn tlicnlro (nio fez a gloria dos Offenbacb,
dos Siippé, «los Valentes o lonlos outros, li'
fucto incontestável quo ns "opcrolns de casa-
ca" jfi so estão repetindo e forcando o desca-
labro moral... Demais, ha um esforço pa-
Icnlc, e vfio, dos mlmcllcos de l-ranz Lehar em
ir além deste, na sua innovndii maneira de"rei da opercla". ".Mlle. Niloucbe", afinal,
vale mais, multo mais, do quo essas arengas
de amores á americana, ó parisiense c á clgn
na, musicadas com picguismns, as quaes con-
tinua.u dando a vojlll ao mundo... li a inter-
prclaçáo do levíssima partitura de Ilcrvé cor-
reu a contento pelos artistas da companhia
do Carlos Gomes, princlpalmenle nos papeis
confiados ás Sras. Olga Silvani, Dionlsia, e
ao Sr. Dó Salvi, Celestino.

Os scenarios de "Mlle. Niloucbe" eram os
de outras operelas pelo avesso... A orebestra
boa.

NOTICIAS
A homenagem de amanhã a Palmyra Bastos

1'almyra Maslos a dlsllncla "divcllc" por-
tugueza, com a temporada que a sua compa-
llhla ora termina, deixa a opercla, onde con-
qulstou o primeiro Ipgnr no theatro de Un

A ACTRIZ RAINHA E RAINHA DA8 ACTRIZES
Em o drama em cinco actos majestosos, editados pela «Fox.Film-Corporntion»

AMOR DE MAE

Corridas

*~~— ¦ ¦ ii ¦ ¦ ¦ ¦ í tmmmmmmmimmmm

in- artista, de rogres-
paiz, len-
pois de um
cepo u so,
á comedia,
se te m
te revelado
p r i m eira
A sua des-
opereta, no
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n u moroso
ia d o, não
ar sem

branca. E
pie o em-

I. o i z G a
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uAN oile Mundana
INNIVRII&ÁRIOS

Arrcbaiador nas iuas mais puiuenas scenas Maiavilhoso na sua apresentação. Pri-
mordia! e único noseu desempenho

Um cargo complicado
Recebemos o seguinte:
"Sr. rodactor —'Certamente, por mal infor-

rindo, disscsles. em vossa conceituada folha de
28, ler eu sido designado para "um cargo com-
plicauo". .

A verdade é que fui simplesmente incumbido
de fazer investigações industrines e propagan-
dp de nossas fibras lexlis, sem ônus algum
pura o governo, de conformidade com o aviso
ii. 150,. publicado no "Diário Official" de 2-1
do corrente.

listando cu nddjdo,. fui apenas aproveitado
para trabalhos a qiic .iã me venho dedicando
pairiotieamc.nlc, desde longa data, como lenho
d;ido provas em publicnçõcs (|iic têm merecido
bencvold acolhida nas columnas do "Jornal do
'Commercio" c de outros conceituados órgãos
de publicidade, entre os quaes, a "Revista lira-
sil Ferro Carril", que vae até aos Estados Uni-
dos dn America, onde as nossas fibras lextis
são aòluulmcutc ob.jeelo de grande procura.

Contando merecer-vos o obséquio de fazer
esta pequena rectificação, subscrevo-me agra-
decido. Vosso constante leitor — Cornelio
Lima."

-*—«aos»

^ BAHIA
Sabbaclo — 27 — Sabbado

= 2S: 0004000 =
por 2S000 cm décimos de 200 rs,

Ka!)iliíae-vos porque sereis
A' venda nas casas lotericas.
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felix

"Revista Juridica"
Foi

ridica
que Si

hoje distribuído o n, 5 da "Revista Ju-' (doutrina, jurisprudência e legislação),
publica nesta capital.

_^ ?—«<JO^i—ft— .  ...¦—,.,¦¦

C&L E MÁRMORES
DA

EMPUESA INDUSTMAL CA1HIRAS DE MINAS

Cal virgem e extineta de qualidade su-
pertor. Mármore bardilho em taboas e
blocos. Rua Coronel Pedro Alves 179-181."ormosa, telephone Norte 1.690Traia

gua portugueza
so ao ser
cio..a, d e
11 o cessa ri o
dedicar- se
em quecll;
e g 11 olmei
estrclla dt
g r andeza.
pedida da
Itio, onde
um publico
c o p a ixo
podia pas
uma 1 e 111
foi por isso
presa rio
lhardo resolveu orgahisnr um
homenagem a 1'almyra Bastos.
nos antes, mais por gentileza captivanle, que
pela necessidade de uma reclame, de que não
precisa a disticla artista, si nós lhe daríamos
o patrocínio, que A NOITli, prazerosamente
concedeu. Essa festa realisaí-se-á amanhã no
1'alncc-Thcatre. Do seu suecesso. si ainda res-
lassem duvidas, os poucos bilhetes honlcm
existentes â venda seriam uma garantia. O
prpgramma do cspeclaculo é verdadeiramen-
ie atlrahente. Rcprcsentnr-se-no: o 1" acto
do "Burro do Sr. Alcaide", c os segundos
aclos da "A Verônica" e "Amor de mascara'',
operelas essas que marcam as elapas dn bri-
Diante carreira que nesse gênero fez Pnlmy-
ra Bastos,; e um neto variado, em que toma-
rão parte os artistas Cremilda de Oliveira,
Julicta Soares, Luiza Salanclla, Almeida
Cruz, Armando de Vasconcellos e Fernando
Pereira.
Uma estréa no Republica

A companhia eqüestre que ora está traba-
Ihando com extraordinário suecesso 110 Re-
publica, dá-nos amanhã uma atlrahente es-
tréa. Trata-se do celebre ventriloqüo Cubai-
lero Castillo. No gênero esse artista é iniini-
lavei, dahi o suecesso por cllc alcançado nos
Estados Unidos, México, America Central, Pe-
ru', Bolívia, Chile, Uruguay e Argentina, de
onde acaba de chegar. As exbibições de Ca-
ballero Castillo vão fazer suecesso seguro.
Um "record" para a cincmatographia nacio-

nal?
Soubemos que hontem a empresa do Odeon

fez exbibir na sua tela. ao publico que as-
sisliu ás sessões das IG horas em deante, uma
fita apanhada até ás 14 horas no largo do
Paço, dos festejos a Osório. Accrcscentaranv-
nos que é um "record" de presteza de traba-
lho ciuematographico, o que alcança o Odeon.
A lyrica do Apollo

A companhia lyrica Rotoli & Bllloro _ faz
hoje no Apollo uma "reprise" da festejada
opera de Boilo, "Mcfislòfelc", que tem por
essa "troupe" italiana um eorrecto desem-
penho. Para sabbado vindouro a companhia
Rotoli & Billoro prepara com o maior cuida-
do a opera de Carlos Gomes, o celebre com-
positor patrício — "Guarany".
A recita de assignalura de hoje no Palace

A companhia 1'almyra Rastos dá boje a sua
5" recita de assignalura. Em ultima represou-
taçáo será levada á secna a opercla cm !l
aclos de Franz Lebar, "Amor de zingaros';,
em que reappareccrá a netriz Cremilda de Oli-
veira fazendo o papel de Zorica.
O "cabaret" do Club dos Políticos

Sob a direcção graciosa de "La Siliana",
acha-se funcionando o "cabaret" do Club dos
Políticos, onde têm obtido muitos applausos
a cantora brasileira Dulce Guimarães, no seu
gênero internacional, e a cantora e bailarina
liosparibola Mercedes Foris, Uma orchéstra
de tziganos abrilhanta as festas do "cabaret;
dos Políticos, que possue também a funecio-
nar, parallclamcnte, ura excellente restau-
ranie. »<-
Club 24 de Maio

Com uma homogênea "troupe", de que fa-
zem parle, entre outros, os artistas Maria
Castro, Rachel Pinto, A. Sampaio e Pereira
da Costa, reabre-se hoje o theatro do Club 24

O elenco escolhido c itnpcccavel da «Fòx-Film» 6 reforçado pelo grande actor

STUART HOLMES
que se torna bem digno de posar de par com a grande liotabilidade que é

= BETTY NANSEN —:

Em vista do enorme suecesso alcançado nas exhibiçre; anteriores, este film figurará
nos nossos cartazes até DOMINGO

roeia-
HORÁRIO—A's horas e ás meias horas, de 1 hora ás 10 l\l P. M.

de Maio. Essa "troupe". quo se denomina
Lopes & Nunes, estica com o drama "O
voluntário de Cuba".
A modinha

¦lá estão promplos os scenarios desta de-
lieada opereta de costumes cariocas, da lavra
dos conhecidos escriplores Raul Pederneiras
e .1. Praxedes.

A partitura, confiada a Paulino Sacramen-
to e Adalberto de Carvalho, é encantadora.
No scenario do 3" acto ha effeitos de luar de-
lieiosos de poesia. Tudo faz prever um novo
suecesso para os queridos autores.
0 concurso de comédias do Theatro Pequeno

Sexta-feira vindoura se reunirá o jury in-
cumbido de dar parecer sobre as peças apre-;
sentadas ao concurso aberto pela direcção
do Theatro Pequeno. Noticiando, por signat
precedida de elogio, uma resolução digna do
jury, ha dias, saiu por engano que os con-
correntes cujas peças foram desclassificadas
teriam os enveloppCs descobridores dos seus.-
respectivos pscudonymos aberlos, quando- 6
Justamente o contrario, como o leitor intel-
ligcnlc teria iinmcdintamente percebido.—A "nova companhia do S. .fosé está en-
saiando uma burlela de Eduardo Leite, "O
homem dos nervos", com que ali estreará
breve.

—- Raul Pederneiras c .T. Praxedes, auto-
res da revista "Meu boi morreu", que, no São
Pedro vae galhardamente a caminho do cen-
teriario, entregaram hontem ao Sr. José Gon-
çalves Guimarães, thesoureiro da grande com-
missão portugueza Pró-Pntria, a somma de
1209000, representativa da quota de 10 "i"
sobre a renda bruta da recita dos autores da-
quclla revista, realisada a IG do fluente mez.

 Devem chegar hoje pelo "Araguaya"
os dansarinos Duque e Gaby.

 A companhia Maresca & Weiss dá
boje no Carlos Gomes urna "reprise" da ope-
rela "Da mezzanolte alPuna".

 Estréa hoje em Natal, no Rio Grande
do Norte, a companhia nacional Lueilia Pe-
rcs-Leopoldo Fróes.

 A companhia Ruas fará amanhã "rc-
prise" da revista "D'alto a baixo".

 Espectaculos pura hoje: Apollo, "Me-
fislofclc"; São Pedro, "Meu boi morreu";
Carlos Gomes, "Da mezzanolte aH'una";
Trianon, "Inviolável"; Republica, compa-
uliia eqüestre; Palace, "Amor de -lingaros".

Chauffeur desastrado
Em diabólica carreira descia hoje, pela

manhã, o boulevard 28 de Setembro o auto-
caminhão 11. 5 A, da Repartição de Obras
Publicas, conduzido pelo "chauffeur" Octa-
vio José Ribeiro.

O menor José Martinho, de 11 aunos, rc-
sidente no n. 287 daquelle boulevard, quan-
;do tranqúillamenle o atravessava, foi colhi-
•do pelas rodas do auto, que o atirou a grau-
de distancia, contundindo-o gravemente,' O desastrado "chauffeur", percebendo as
conseqüências de. seu acto. criminoso, inipri-
miu maior velocidade no vehiculo, proeuran-
do evadir-se.

1' Perseguido por guardas civis, foi finalmen-
te preso cm flagrante, quando passava pela
praça dn Bandeira;

,• Marimbo foi soecorrido pela Assistência e,
em estado grave, removido para a Santa
Casa.

No cartório da delegacia cio 1G° districto
foi o "chauffeur" autuado.

Km homenagem 11 Suniim Dumont
As Insrrlpçoes para a corrida cxlniorilluiirla

que o Drih.v-Cluh lealIsnrA em 1 de junho, em
homenagem a Santos Dumont o em heneflelo
do A110 Club Itrasilelro, ciicciTiir-se-án amanha,
As Ifl 1 tU horas,

O projecto destas liiHcrlpçoes será uflMulo
aiii.iiiliá, cedo.

Football
America "vonuis" 8. ClirlltovBo

IMes dous elubs, como eslava iiuiuiuciiido
Ircnoram honlcni, no campo do primeiro.

No jogo dos segundos "Icams" venceu o
America, que apresentou o seu "team" como
estamos acostumados a ver, valente o dlsclpll-
nado. O "seorc" foi de 2X1.

Os primeiros "Icams" empataram por 1X1.
Apenas essa lula principiou larde, de fôrma

({110 pouco icmpo durou 1. peleja.
Ivstn serviu, entretanto, para eollocar em evi-

dencia 11 defesa do "leam" alvi-negro, quo ala-
cada conslanteineiilc pcln linha americana, des-
omnónliQU-so brllhiintomcnle dó seu papel.

Canlnarin. principalmente, 1'orlocarrero e
Cardoso provocaram a aduiiraçáo dos poucos
que assistiram ao excellente "traiuing".

Com a defesa quw O S. Christovão iiioslion
lionleni, 0 dia que os seus "forwards" com-
prclicndcicni melhor o seu papel, forem mais
bravos, mais actlvofl e menos desaniirndos, o
seu escudo ha de fulgh' entre os primeiros. ^O ataque aincrieanii, com excepçáo de (la-
briel. muito pesado, esteve excellente, jogando
combinado o excellonleinente,

A defesa esteve boa, marcou bem 0 mais não
nos foi dado apreciar vislo como piiuco traba-
lho lhe deu a linha alvi-negra.

Com respeito a Ojcdli, estreando de "cenler-
bali", apenas podemos dizer que ainda não se
acostumou â sua nova posição. Para cila deu,
entretanto, a prova de grandes qualidades! o
enérgico, calmo, esforça-se por bem distribuir
o jogo aos seus.

America "versim" Rotnfogo
Para o grande "niatch" de domingo, entre

esles dous elubs, determinado pela tabeliã da
1" divisão foram escalados para arbitrarem:
no jogo dos segundos "teains", Oswaldo (Io-
mes, c no dos primeiros, Affonso de Castro, ain-
bos do Fluminense.

Tiiro
União dos Francos Atiradores

Eslá marcado para o próximo dia 4, um lor-
neio de tiro, que será disputado no "stand"
desta sociedade, á rua Pereira Nunes 11. 4G,

A prova terá inicio ás 11 horas e será dispu-
lada com armas "Galand" em seis séries de
cinco tiros, com "handicaps" de distancia va-
rínvels entre 10 e lã metros.

Independente do convite, qualquer atirador
estranho á sociedade poderá tomar parle no
referido torneio, sendo em lal caso equiparado
á Ia iurma, isto é, disputará na distancia de 15
metros.

Haverá prêmios, como de costume, até á sexta
collocação, e serão constituídos por medalhas
de ouro ao primeiro, de prata aos segundo o
terceiro, e de bronze ao quarto, quinto c sexto
col locados.

Tombem terá logar nessa data, o desafio a
pistola, entre os conhecidos atiradores Dr.
Amorim Júnior, tenente David Coelho, capitão
Custodio Gonçalves e Joaquim da Silva Reato.

Fazem nunos hoje:
Os Srs, Dr. Eduardo Ramos, Dr, IlellHlirlo

Tnvorn, Oscar do Carvalho A/.cvcdo, lononto
Leandro Jettllllio Netto, Vicente Jalab.v, capi-
ÍAo-tOlumto Carlos Pereira (iuimiuAcH, Vicio-
ii.10 Pereira liados, o menino llomulo Ixigo,
filho do Sr. Antônio Pereira do Lago; Sr,
Christiano Delamare Lelle. Sr. Manoel Fer-
reira Lemos, aluinun do Mosteiro de S. Ilcn-
to; Mlle. Rachel Sliuiis,

Fa/. amins bojo a Exiiki, Sra. D, Maria
Johò Torres, esposa do Sr. Dr. Alborlo Torres.Faz aunos hoje a mciiinn Maria de l.o.ir-
des, lilliinlia do Sr. (iodiuho dos Santos,

Fesleja hoje o seu nalalicl.i, na cidade (le
Passos, Minas, onde é roíicelli.i.do clinico, o
Dr. (Ircglirlo Si/enaudo Teixeira, irmão do
nosso companheiro de redarçáo Dr José SI-
zcnanilo Teixeira.

—: Faz aunos hoje o nosso confrade (lar-
valho Azevedo, director da Agencia America-
na, aetuulinciiic na Europa.

Faz nonos hoje a Kxmii. Sra. D. Con-
dlda Si do Carvalho Azevedo, esposa do Sr.
Pio de Carvalho A/.cvcdo, dlrcelor da Agen-
cia Americana.

Fazem aunos amanhã i
Os Srs. capitão de corveta Priamo Monta

Telles, capitão do ICxercili José Alexandrino
Corria, Dr. Antônio Domingues de Sá, major
Viilrrio Caldas, Henrique Martins Pinheiro
Júnior, Mlle. Al In Muni/. Freire, filha do Sr,
Francisco Muniz Freire,

—Fez aunos hontem a menina Ismonin, fi-
IIm do Sr. Manoel Gonçalves dos Santos, fun-
cclonarlo da ('.amara dos Deputados,
CASAM RNÍ OS

Rcalisa-.se no dia 17 do próximo mez o enla-
00 matrimonial do Sr. Amadeu Taborda, inlercs-
sado da firma Ferreira Passarclto .\ ('.., desla
praça, com Mlle. Annila da Silva Paranhos,

- Contratou casamento com a scnborlta llyl-
da llilariáo Alves da Silva, filha da viuva lli-
larião Alves da Silva, o Sr. Arthur Nabuco de
Araújo Filho, funecionario da Repartição dos
Telcgrnphos.
—Ilcallsou-sc hoje o casamento do Sr.Dr.Ary

de Almeida e Silva com Mlle. Carinen Vascou-
cellos Moraes, lilha do Sr. Dr. Américo Fir-
miano de Moraes.

—Fffcetua-se no dia 30 do corrente o casa-
mento do Sr. Dr. Joaquim Mandin Filho com
Mlle, Mary Williams Moniz Barreto, filha do
Dr, Edmundo Moniz Barreto, ministro do Su-
premo Tribunal Federal.
CUMPRIMENTOS

-*•£¦—«-

A retreía de hoje
Tocará boje no jardim do Humaylá, daí

18 ás 21 horas, a banda da Escola Piofis-
sional e Asylo para Cegos Adultos.

Dr. Rubem Branco SÍZÇ
moléstias das senhoras c crenças. Telcplioue Villa
2 1)91. Cons. c residi lliulilock-I.ulio, ü.

ATiENDE \ CHAMADOS ÜRCÉNTES A QUALQUER
UOtt.V DA NOITE

America F. C.
Amanhã, no campo deste club haverá "Irai-

nings" entre os "teains" infantis ás 20 horas
e ás 20,45 entre o primeiro c segundo, que cs-
lão assim constituídos':

Primeiro "team":
M. Cunha — Santive

Calventc
Koehler — Romulo

Segundo "team":
Savão — Tomassi

Dehoul
Mario — Capitão

Reservas: Oclacilio e Aimbiré. 1
JOSE' JUSTO. .

¦ 1 1- - > *$Q&m o '¦ ¦ '

O capitão de corveta Priamo Muniz Telles, que
está presentemente em Sergipe como capitão
do porto, acaba de ser admitlido sócio effecti-
vo do Instituto Histórico e Gcogrophicp de Ser-
gipe, sua terra natal e onde conta muitas sy.n-
patinas. Por esse motivo o colnmandante Mil-
niz Telles tem recebido muitos cumprinicn-
tos.
tWCEPÇOES

Receberá hoje muitos cumprimentos, mo-
tirados pela passagem de seu annivcrsario na-
talicio, Mlle. Vera de Araripe, filha do enge-
nheiro Sr. Dr. Arthur de Alencar Araripe.

A' aiiniversariante, <|ue miiito se distingue'
na nossa alta sociedade, hão de commovcr,
sem duvida, as delicadas homenagens que lhe
prestar o grupo escolhido de suas amlguinbas.
FESTAS *

« »

Da Cervejaria Brahma recebemos uma du-
zia de garrafas da sua nova marca de ecr-
veja "Malzbier", que acaba de ser introdu-
ziila no mercado.

Podemos dizer que "Malzbier" é uma ecr-
veja fraca, adocicada c que fará as delicias
dos paladarcs delicados.

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

Clinica clcctro-mcdica especial do
OR. CAETANO J0V3&SE

Pas ü ás 11 e das 2 és 5
LARGO DA CARIOCA - io Sobrado

. aage» .

Para a Virgem Cega
Recebemos mais:

A. F. 
Joaquim (em intenção da alma

D. Luiza) .,
Joaquim de Almeida Júnior
Juvenal Santos de Mello

Quantia já publicada...
Total

de

'O'

40?000

5*000
10*000

S500

5551500
2653500

3208500
- *—«sK>Ss»—• -

Do Dr. Eduardo França.—Para a cura iias moléstias da pelle, lennas, suor dos pôs e dos sovacos..—Evita as rugas
ila velhice e fnz desapparècer as manchas ila pelle. Misturando ura vidro de Liigolinn com quatro de água pura
laz-sc a iniccriio mais 

'oTlicuz'contra 
qualquer coçrimenti). Usiula a Lugulina.na proporção de uniu colher do

sopa para.dói-; litros de água é o melhor preservativo para a toilelle intima das senhoras. Desiiileclanle enor-
gico. Vendo-se em todas as drogarias e pliarmiieias do Brasil, Europa, Argentina, Uruguay c Chile. Deposi-

larius: Araújo Kreilus & Cia -Itua dos Ourives U. 88. Itio de .laneiro Preço: 35>OOa.

Tabeltlão N0E v'!lJ Q* SILVEIHA
RUA DA AI.FANDKGA-í. - lelealiaiiu. 611 =

—¦¦i.i.,. ¦¦¦¦¦!—sa^^i 
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A memória de sua majestade Victoria, ral-
nha da Inglaterra e imperatriz das índias,
foi hontem solemiiementc coinn.cmorada pela
colônia ingleza do Rio de Janeiro com uma
festa da mais elevada significação patriótica.
promovida pela Liga Patriótica dos liretões
de Além-Mar, em favor da Cruz Vermelha dos
Aluados.

A festa consistiu num brilhante concerto
(pie se rcalisou ás 21 horas, 110 salão
principal da Associação dos Empregados no
Connnercio, tendo sido aberto o programma
com uma alocurão relativa ao acto, proferi-
da pelo Sr. Drummond llay, cônsul geral da
Inglaterra nesta capital.

Em seguida ,0 Sr. capitão Roylc, addido na-
vai á legação da Grã Rretanha, fez uma curió-
sa dissertação sobre a gênese do "Dia do im-
perio".
HANQVKTES

Os bacbarelandos da Faculdade Livre de Di-
reilo, que •adoptaram a candidatura do Dr.
Fróes da Cruz para paranympho, offcrecem-
lhe sabbado próximo, no Assyrio, um ban-
quete, e nos lentes, conselheiro Cândido de
Oliveira, director da Faculdade, e Drs. Vivei-
ros de Castro, Luiz Carpenter, Abilio Borgos
e Lacerda de Almeida que são os homenagca-
dos.

Saudará o paranympho c o director o na-
charelando Oswaldo Aranha, orador da turma,
e os lentes homenageados o bacharelando Car-
los Magalhães.
PELAR ESCOLAS

pmng^|jf»npniicMiiBPMi aBsàtegBaag^^

(Só se responde a cartas assignadas com
iniciaes.)

A, R. O. S. — O seu caso não per.mi.lte.
uma indicação sem exame.

N. S. — Si tem leite sufficiente para nu-
trir o seu filhinho, não deve lançar mão de
outro meio, pois não cxisle alimento que
substitua o leite materno com vantagem.

O. S. R. — Tome banhos de mar.
W. X. Y. — Tome, ás refeições, uma co-

llier das de chá de phosphato ácido de
Horsford em meio copo d'água assucarada.'/.. C. — Uso interno: Tintura de noz vo-
mica, dita de quassia, dita de badiana, ãã,
cinco grammas. Tome 15 goltas em umpou-
co d'água, meia hora antes de cada refeição.

DR. DARIO PINTO (Interino).
¦jgaEEBEraeSifega&i^Tiffli aa—xm

Completa boje um mez de existência a Aca-
demia de Altos listados, fundada e mantida pelo
Instituto Histórico e Geographico Brasileiro.

Até agora tem a Academia 52 alumnos malri-
culados e 11 ouvintes.

As aulas tem sido dadas por todos os prof es-
sores (jo primeiro anuo, Srs. Drs. Amaro Ca-
valcanli, Aurelino Leal, Alfredo Bernardes e
Carvalho Mourão. Dislingucm-sc pelo brilho e
conhecimentos as prelecções dos professores.

Os moços, alguns já portadores de títulos aca-
demicos, que freqüentam a nova insliluição,
tem revelado disciplina e assiduidade.
MISSAS

Os parentes do coronel Emygdjo Rodrigues
Germano fazem celebrar uma missa em suf-
fragio de sua alma, amanhã, 7o dia do seu fal-
lecimento, na egreja da Gloria, largo do Ma-
chado, ás 9 1|2 horas.

¦ <—¦ •

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

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

(JUNTO AO PATIIE")
^-— ¦ ¦—i  ¦ ¦^•5> ... ¦ i .--.i.-,

Dr. Meira tíe VasconeeSSos %""?uró\ia
Fac. do Medicina. Consl: S, ,Iu-é 112. bus.'! á< G horas
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i GRANDE E EMOCIONANTE R0M4NCE-CINEMA AMERICANO =
-a«a-

(Cada episódio, aue pôde ser lido destacadamenre,
constirue um film, a sep exrjibído

nos cinemas Parhé e Ideal)
-I3'»>

^13° EPISÓDIO —

O HOMEM DO LENÇO VERMELHO
XLIII

?OLITICA CHINEZA
Na sua sumptuosn installação, no centro

do bairro cliinez, Long-Sill caminhava a passos
largos, meditando profundamente.

Pensava no accordo que acabava de fazer
com Justino Ciarei e na obrigação a que se
sujeitava de desertar para sempre a cansa da"Mão do Diabo", tomando o partido do celebre"delectivc" francez.

O cliimz é diplomata cauteloso, freqüente-
mente velhaco, mas raramente patife. Bein
poucos de entre clles lançam mão da men-
tira, c ainda assim para a isso constrangei-
os é preciso qualquer necessidade impcrS™,
pondo em jogo um interesse primordial, Ba
«jueslão de vida ou de morte...

Iiumilhando-se perante Ciarei, Long-Sin fora
sincero. Cedia á convicção da superioridade
do francez na luta por este emprehcndida con-
Ira a omnipotente quadrilha que até então, des-
afiara todas as perseguições da policia e to-
das as tentativas de defesa da sociedade.,.

De ora avante o celeste fora conquistado de
corpo e alma, pelo seu antigo inimigo, prom-
pio a servil-o com todo o sen engenho, com
todo o seu poder, até o dia em que talvez,qual-
ipier interesse superior modificasse a sua opi-
nião...

Estava sentado jifiilo de uma mesa de ma-
deira de teck c absorto em meditativa con-
centração.

No seu espirito inventivo e subtil procurava
o meio, sen perigo para elle, de prestar ao

seu novo alliadò o auxilio o mais útil, e assim
palentcar-lhe, immcdiatamente, por essa prom-
pta assistência, as valiosas vantagens que o
inimigo da véspera devia encontrar no seu
pacto...

De súbito teve uma idea. Deu duas pancadas
no gongo eollocado sobre a mesa, ao alcance
da mão...

Alguns segundos decorridos, appnrccen o seu
secretario, inn cliinez pallido c emaciado.

Parecendo não se recordar de o ter chamado,
JL-ong-Sin: franziu a testa contrariado, por ter
sido interrompido nos seus cálculos.

Que é?... resmungou cllc. E por que
me'vem incommodar?...

Mestre, respondeu o servidor, o gongo re-
soou duas vezes, e além disso venho trazer-lhe
este bilhete, que recebi para entregar-lhe!'...

O celcslc estendeu a mão e rasgou sem res-
ponder, o cnveloppe, do (piai tirou uma folha
de papel, que estendeu sobre os joelhos.

Era uma mensagem cscripla a machina, as-
sim concebida:"Esteja onde sabe, ao meio dia em ponto,
o inutilisc este papel immediatamenlc".

Por baixo do recado figurava a assignalura
sinistra da "Mão do Diabo".

Logo depois da leitura do bilhete, Long-Sin
voltou-se para seu amável servidor, que esta-
cionava a distancia, im.novcl, de braços cru-
zados e com a cabeça ...peilosnmcntc abai-
xada.

— Está bem!... disse elle,
E com gesto imperioso mandou-o embora.
Curvando-se muito, o secretario sem o me-

nor ruido, voltou pelo mesmo caminho que
tinha percorrido e desapparcceu pela mesma
porta, que se fechou.

Long-Sin releu ainda uma vez o recado de
seu amigo c chefe. Depois, em obediência á
reconimcndação, que continha, preparou-se pa-
ra queimar o papel, e para isto já tinha accen-
dido um pliosphoro.

Mas, na sua pbysionomia, habitualmente
impenetrável, desenhou-se unia expressão de
n aliei-; :> júbilo.

Afagando com a mão esquerda a chamma
que já queimava o papel, dobrou-o e guardou-o
preciosamente no bolso.

Olhou então para o relógio de ouro massiço
que trazia na cinta... Tinha justo o tempo,
si quizesse ser pontual, para o encontro...

Apressadamente, tirou a veste sumptuósa
com que eslava, substituiu-a por uma blusa
curta de panno ordinário. Enterrou na cabeça
um chapéo molle.

Tinha assim a apparencia de um desses innu-
meros lavadeiros chinezes que pullulam em
Nova York e cuja habilidade no officio causa
pasmo invariavelmente, nos viajantes curo-
peus;

Lançando em volta de si um ultimo olhar,
emquanto que o mesmo sorriso velhaco rcappa-
recia-lhe nos lábios delgados, abriu vagarosa-
mente a poria e saiu.

Não tinha longa caminhada a fazer para che-
gar ao local em que o esperava quem o tinha
convocado.

No fundo desse abrigo, lão habilmente esco-
ihido quanto prudentemente disfarçado, co-
mo todos aqnelles que, nos vinte arrabaldes
da cidade, constituíam os seus covis, o chefe cri-
minoso trabalhava,

A sala em que eslava era de pequenas di-
mensões, e montada como si fosse um labora-
torio.

Dava a ultima demão no preparo de um
singular engenho que se assemelhava a uma
dessas machinas infernaes empregadas por de-
testaveis malfeitores para provocar no mar, com
hora regulada com antecedência, a destruição
de um determinado navio ou qualquer embar-
cação de transporte commercial, com o fim de
embolsar a—quanlia de seu seguro.

A caixa que o continha fora cuidadosamente
fechada, c o homem do lenço vermelho come-
cava a envolvel-n, para lhe dar o aspecto de
um embrulho comnium.

Nisso foi interrompido por uma pancada
dada na porta

Muito bem!.Ah! Chcgaste :V hor
disse, fechando a porta.Corri ao teu chamado com a minha preste-
zí' habitual!... Precisas de meu auxilio?...

—¦ Acertaste!.., Por maior que seja o nu-
mero de filiados fla "Mão do Diabo", esse
terrível Ciarei começa a conhecer quasi to-
dos aquelles, aos quaes se pôde confiar qual-,
quer incumbência delicada!... Pensei que tu
mais facilmente que elles poderias escapar
ás suas suspeitas.

Não é mais, então, contra a rapariga
loira que assestas as tuas baterias?...

Não é!.., Depois de nossa ultima ten-
lativa refleeli e persuadi-me de que é con-
tra o seu, dedicado defensor que é preciso
agir!.... Ê' cl'e o terrível obstáculo aos nos-
sos projeçtosl... Emquanto estiver de pé to-
dos os nossos planos abortarão, c só ficare-
mos tranquillos quando o tivermos definiu-
vãmente vencido e morto l...

.— E julgas ler encontrado um meio para
isso?...

Eil-ol... disse, apoiando o dedo sobre
o objecto preparado.Que é isto ?. ..E' uma bomba de meu invento, no pre-
paro da qual empreguei todos os cuidados.
Desejo que seja colioeada no laboratório de
Ciarei, na Columbian University, boje mes-
mo!... Podes tomar a ti esta tarefa?...

Sim!... Creio mesmo que posso garan-
tir-lhc que o farei coin êxito!...

Neste caso, apressa-te... Mas carrega o
teu fardo com as maiores cautelas. Não o
inclines. Sobretudo, não o deixes cair, pois,
serias um homem morto!...

Long-Sin olhou para o perigoso engenho:
Nada receies!... Deposital-a-ei cm casa

de teu inimigo cm menos de uma hora!...
O chinez sobraçoU o embrulho... Saudou

com cora a mão o seu interlocutor, que de-
pois de uma simples inclinação de cabeça
proseguin no trabalho...

Deixando e jweoiífe t& abrir... feong-Si» Durante este tempo aquelb cuja morte elle
- '."rtwa... 'preparava estava também to seu laboratório

/A, _ ,_...,_.- ._._-.

ocupado em proceder a novas c interessantes
experiências...

Vendo Elaine, depois da furiosa luta que
sustentara para arrancal-a á mais horrível
das mortes, sair inconsciente e tranquilla pelo
braço de Pcrry Bcnnett, sem suspeitar, nem
o que acabava de fazer cm seu favor, nem
do terrível perigo do qual só havia escapado
por milagre, um violento pezar despedaçava
o coração de Ciarei.

No entanto, resignara-se... Era a segun-
da Vez, em alguns dias, que lhe salvava a
vida, mas cila ignorava essa nova divida,
como não soubera da primeira...

Talvez mesmo, tendo-o vislo, de pé, ao ,ieu
lado, quando recuperará os sentidos, poderia
ter supposto que o seu defensor tivesse sido o
parente que fora subjugado ao mesmo tempa
que cila, c também só recobrara a libcrdadí
graças a Justino...

Torturado, deprimido, o pobre ignorado be<
beria, si preciso fosse, esse outro cálice, c
atirar-sc-ia com frenesi ao trabalho, como
refugio único capaz de lhe. fazer esquecer í
ingrata...

Tratava de experimentar com Jameson mi
aparelho recentemente inventado para pró-
ducção dos raios X e fazia ver ao seu dis-
eipulo, sobre a própria mão, a marávilhosst
nitidez com que a imagem projectada so«
bre o quadro lhe desenhava o esqueleto...

Soou um loque do campainha e Walter foz
entrar Long-Sin ...

Apezar do disfarce, Ciarei icconlicceu-o 1
primeira vista. ,.

Você" nor aqui!... disse surpreso... 1]
a que de\o altribuir semelhante amabilb
dade?...

Nada mais simples!... respondeu o
chinez, com seu enigmático sorriso... Ve-
nho cá para assassinal-o,.,

(Continua)

Este folhetim è o Io cio 1"° episódio, que
será cvhibido quinta-feira, 'ò de junho, nos
cinemas Palhé e Ideal.

V.
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^ X* Ex. examinar
¦#• os preços actuaes
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Ha de verificar que as vantagens
que só n'"A BRAZILEIRA" pode
obter estão muito acima de
qualquer expectativa— lacs são
as içducçõVs folias nos preços

dc Iodos os arlift-os.

PESCOWTOS Ü 30 a 50 o\o
Em grandes saldos de optimos
artigos, em manteaux, costumes
tailleurs, pa etots de Ia, saias

de casimira, etc.

DESCONTO DE 10 o|o
. ' ' —¦ il li 'Li. ""¦ ¦ mu

nos mais artigos de todas as
secções.

>±\*:jri:mimmmrm

;© &® S. Staanclsco n. 42
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Venda de passagens

II lltll il! (0. III
PETROPOLIS E FRIBÜRGO

COMPRA DAS PASSAGENS
COM ANTECEDÊNCIA

l.ãssrva de leitos para Victoria e Campos

Excursões a qualquer cidade servida
por essa importante via íerrea

Ultima palavra cm facilidade para o publico

A TRANSÕCÊAN1CA
149, Avenida Rio Branco, 149

lasdaCaaítal FederalLoier
Companhia do Loiorii.iNi.oloni.-s

do Brotll

llxlrnccfloa piibllcm, sob n flnrt.ll-
incflo ilo (inverno foiloriil, Ah 'i \\'i o
nus siililimliiH ús II liorim; A rim

Vlseonilo do llulioiiiliy u. 45

AMANHA
3<|o — ii'

2o:oooiooo
Por 181)00. cm meus

Depois de amanha
Ã'a 9 horas «Iu Urdo

339 — 5*

Por 'IS00O, cm quintos
Os pedidos dc liilhotcs do luto-

rior «ovem ser acompanhados do
mais tiflO réis puni o porto do Cor-
rcio c diriiildos nos atfentcs cernes
Nn/íiretli & C, rim do Ouvidor
n. 91, caixa n. SI7. Teloff. I.U.S-
VKL c nu casa F. Guimarães, Ho-
sario 71, osquinn do becco das Can-
cel Ias, caixa do Correio li. 1.273.

Gruta do Norte
ABIÍItTA ATI'.' I H0H.V IU MANHÃ

Praça Tiradentes 77
TELEPHONE I.H:il CENTRAL

llnji! no juntar:
Pei na dn porco com ervilhas verdes,

frango á jamiiii c língua du Itio Graiiilu
com feijilo miúdo.

Amanhã ao almoço:
Colossal pclxuiln ;i J. Seabra,baealliúá

ii feijão com leilo «Iu coco, roupa velha
0 lutú, ano/. íle \iuvu o muitos outros.

Comer bem, na aclunlidiido .só nn pri-
meira casa no gênero—a Grüui ilo Norte.

Vinhos deliciosos.

Telephone 5.892 Central

Sociedade Brasileira Protectora dos Animaes
Rua da Alfândega n. 104

P.FTRVIÇO VET^ERTfÍARTo GRATUITO
EDWARD S. RADCUFE j E. CARDOSO JÚNIOR

Y- Das 2 ás 3 horas Das 3 ás 4 horas

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SEDE EM LISBOA - FUNDADO EM 1864

Capital 42.QOQ
Saques í\ vista

e a prazo sobre
todos os paizes.

Depósitos á or-
ciem c a prazo ás
taxas mais vanta
iosas do merca-
do.

Empréstimo»,
caucionados.

contos fortes
Descontos, co-

brancas e t odas
asoperações ban-
carias.

Filial no Rio
de Janeiro, RUA
DA QUITANDA
- ALFÂNDEGA

Agencia na Cidade Nova-PRAÇA 11 DE JUNHO

INSTITUTO MENEZES VIEIRA
( Curso Normal )

Avenida Rio Branco l33 (2" andar)—Tclep. Central 2.2g5
DIRECTORES: Drs. Abelardo de Burros, Alplieu Portella o Paranhos da Silva.
SUB-DIREcTORA: Exma. Sra. Professora I). Leonor Posada.
fECRETARIA: D. Ormlmia Teixeira Pinto.

PROFESSORES:
T)rs. Osório Duque Estrada, Adricn Delpeeli, Gustavo Mugnus, Chrisliano Baptista

franco, Gcorgc Sumer. Mano Rezende, Mario llcvilacqua, Cecil Thiré, Mello Barreto,
Cândido Martins, Fernando Silveira, Lima Coulinho, Alcides Mnya, Othelo Reis, Olavo
freire, Narciso Figueira, Carneiro Leão, e DD. Ernestina Ferreira dos Santos e Sym-
phronia de Paula Barros.

O director Dr. Alplieu Poitella reside com sua familia no estalieleeiniento.

ACHAM-SE ABERTAS AS MATRÍCULAS

,» As aulas fuiicciunarào das 5 da tarde ás 9 da noite.

Pris;io de ventre, dores cie cabeça, digestões difficeis, falta
de appetite, enjôo, zoeiras nos ouvidos, mollesa, etc, não

existem para quem usar as

Pílulas ReguladorasSilva Ãraujoj
DUAS A' NOITE

Effeito certo e suave -- Vidro i!ft>5oo

cura
_ ... . ,„ „_. .. . rc-
pentinniucntc dor de dentes.
Vende-se cm todas as pliarmn-
cias ; não é veneno u não quei-
mu a boca,

Preço iSooo
Caixa do Correio 1.907

Aluga-se lima boa casa
Aluga-so a boa easa n. I.i7 da rua

das Palmeiras, em Botafogo.
Tem bons quartos, luz electrica, jardim

.10 lado, muita água, os IA limpa e ú
nova

Para ver e tratar ua mesma, com a
proprietária.

A Mre Dome de Paris
SHAH9B TOHDA mm

o desconto d© LM 
%

Em todas as mercadorias

3P_B_B-_BÉMBÉBD*aB-BÉ_-M

ria Grado k FiDroga nos
RUA URUGUAYANA N. 91

NÃO TEM FILIAL
DROGAS GARANTIDAS

PRBÇOS SEM COMPETÊNCIA
Balança sensível a 1 gx'am-

ma para pesagem cjr*»tu.ita cia
íx*ecjuezia.
mmXWmmmmmBmmmmmmmTmrmmmmmmmVkmm^

AVENIDA RIO BRANCO, 60
'íici.rcimoNiíSNoiaTis a.oou SI 1

ISh&ESrH rZ-:*"ÍSwt^<F%«RSe9?*%7v ^?t«/v, 'r v** tZy*.f ^tV ;* jJ

VIAGENS DE 2 EM
2 HORAS

Lin has regalares
para transporte ilc
pequenos volumes
entre o centro

commercial e ar-
rabaldes

Chamados a domicilio
TELEPHONE-

:NORTE, 2.066

CAFÉ' CANTAGALLO
RIGOROSAMENTE PURO

Excellenlo palailar. — Torrcfocçao: Travessa Costa Velho n, 20.DEP0SÍT0S NO
CENTRO CASA TINOCO rua S. José n. 120. PADARIA HOiNGUIA Travessa de

S. Francisco 30. Tclcphoiio Central 2.980. — Kilo LS200
Encontrado cm todos os «rinazcns e casas de !• ordem

A CULTURA PHYSICA
Prof. Enúas Canipello

Dr. Everardo Barbosa
Do Hospital de Misericórdia

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

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

Rua da Alfândega 158
Telephone N. 3.(559

Rodrigues Salinos & C.

Paína de seda _..?.?, 2$000
Dita de flexa  !$000
Bazar Herminios

Praça da Bandeira
Teleph. 2.184 Villa

Plantas
Começando agora a melhor época para

a plantação de pomares, ninguém deve
comprar arvores frutileras sem primeiro
saber os preços e as condições de venda
dc Augusto Fonseca, á rua Mariz e liar-
ros 309; peçam catulagos grátis.

Perolina Esmalte-p^0
rado, que adquire c conserva
a belleza da pelle, approvaclo
pelo Instituto de Belleza dePa-
ris, premiado na Exposição de
Milano. Preço 3:|>ooo PO' DE
ARROZ PEROLINA, suave
e embellezador. Preço 4$000.
Exijam estes preparados, á
venda em todas as periumarias
e no deposito deste e de outros
preparados, á rua 7 de Setem-
bro n. 209, sobrado.

A FIDALGA
Restauram, onde se reúnem as melhor

res famílias. Rigorosa escolha feita dia-
riitmenle, em carnes, caças e legumes.
Vinhos, imporliiçáo de marcas exclusivas
da casa. Preços módicos!

HUA S. JOSÉ', 81 - Tclep 4.513 C.

Qucreis ser'orles e Sadios?
'Jucreis possuir

1 vosso busto
lesenvolvido e
orrigir os vos-
sos defeitos
physicos ?
Malriculac-yos

uas nulas do
Centro dc Cul-
tina Physica,
:'i rua Darão de
Ladário, .'18, ou
escrevei pediu-
do ns unparc-
IliosdeC.v ninas-
lira de Quarto,
•(ne custam 10$
e I2$ii00, com
nesos de 1 ou
í kilos.

.uii Hiieuliuiireia tamlicm tabcllas para
gvninastica sueca a 3$,rogras para exerci-
cios, com pequenos pesos, a 2S e todos
os meios para a vossa cultura phy-
sica. Rcinetlem-sc nara o iulerior me
diante vale postal Nilo esi|ueçaes da
conservação da vossa saudè, deixando dc
escrever ininiediatanioiite, p...lindo os pro-
spectos ou informações circuniitauciadas.

Não se aeccita importância cm sellos.
0 Centro dispõe também do gabine-

te para massagens. Attcnde a chama-
dos a domicilio.' Tel. ÍM52.

___,_____._-__»_-

DINHEIRO

H

Eniprcsta-se sobre jóias, roupas, fa-
zendas, inetacs e tudo que represou-

te valor

Rua Luiz de Camões n. éO
TIÍLEIMIO"niÍ^972 NORTE —-

{Aberto das 7 horas da
manhã ás 7 da noite) .

J. LIBERAL &C.

Comppa-se
' 
qualquer quantidade de jóias velhas

com ou sem peJras, de qualquer valor o
cautelas do «Monte dcSoccorro»; paga-se
liem, na rua Gonçalves Dias li. 37.

Joalhèna Valentim
Teloplione 991 Central

DELICIOSA BEBIDA

"' 
ÍAJÁ

í""*

Espumante, refrigeranta, sem
álcool

Mobiliário completo
Familia de tratamento, estrangeira, que

se retira, vende, iiitrcolladamciile ou em
cunjunlo, o mobiliário completo dc sua
casa, desde trens de cozinha até os ta-
petes da sala; os moveis são todos com-
plctiiniente novos. Ver e tratar nu rua
dó Rezende IU"

Café Santa Rita

v^ffl^.
O MELHOR DO BRASIÍi

Encontra-se em toda a parte
E' esto que todo o mundo toma depois

das refeições de cerimonias
Torrações especiaes para butcquitis de

primeira ordem
Rua Acre 81 —''Teiepíione Norte» 1.-104
Mal. ITuriano 22-Tclcnüone Norte 1.218

g*Tíf:o-t

Trinoz
* Tonsco

dos nervos
NEURASTHÉNp,

MAO HÁLITO

^Tônicooo Estomaco
DYSPEPSIA
ENXAQCiCA

Tônico
00 intestino
ENTER1TE
£M l/£M/CULO CALMANTB

0£ MEUSSAEANI2

_Mf__I°-r-9

VCiiiHuF

GRANADO * Cr-i de Marjo, 14

Professora de corte
Habilita a cortar por escala geométrica

e pratica qualquer modelo, inclusive tail-
leur, em poucas lições

¦ Tamlicm corta moldes sob medida o
podem ser cm fazendas, alinhavados e
provados ou meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

Rua Uriigiiavaiia l-iü r andar
TEL. 3.673 NORTE

BRÜONAL
E' o único especifico racio-

nal para todas as tosses

Dep. 7 de Setembro 99 j

ORPHÊA
A sua cura radicai peloHANSEOL.
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.

MODI5TA
Faz vestidos por qualquer figurino, com

toda 11 perfeição o rapidez, preços liara-
lissinios, rua Gonçalves Dias 11. 37, so-
brado, entrada pela Joalheria Valentim,
Telepliimo 11. 991 Central.

HOTEL AVENTOU
O imtiur n innla liuiuiitíiiile du
l)iit>>ll. Oroiiimiido ¦< inellior tl<

llMiçáu «Iu
Avenida Kio Branco

Sorvido iiDi' olovndoroii elcòtrloòa.'-'rriiiieiiviii .iiinuiil do 30:000 cllcn-
atK, Di.ni.i c ii!|ilct.i, 11 partir do

109000.
l-nd. TtliL'. - AVI-NfDA

UII) lílí JANÍ.1HO

V. Ex. não quop mo-
bilai* sua casa «em

(|aot«r<* dinheiro?
li' o que pode conseguir

facilmente, por aluguel mensal
e módico, todo:; os moveis;
rua do Riachuelo n. 7.

Casa Progresso.

ESCOLA UNDEHW00D

%
,^^5^M
l-f.viG^&^W

ilú ali sa aprendo a escrever com
us deu dedos, sem olhar n teclado,
(Sysleina umcricaiio) om pouco lem-
pii, 11 105 e o IfiS incnsacs. Curso
csnocial paia senliorns, -- AVIiNIDA
IIIO IIIIV.Ni:i), I 'K Tol .ri7 Onlial.

Gran bar e rotissene
PROGRESSE

W, Largo S. Francisco de Paula, 44
Teiepliono 3,8M-Norte

MENU'
Amniiliü ao almoço:

Üiiccesso!...
Mayonnaiso dc li'j;u-.ta.
Caldo á iniilhõn,
Uacalhau ú lusitana.
Tripas á poiluenso.

Ao jantar:
Assorda de bacallinu á nlcintejana.
Frango á Gentil Pastora.
Crout-ait-pot ao Pm^resse,
Assado de vitella a Monróc.
Todos os dias, ostros, frescas, goulnsch

«: miúdos de Irungoao Progresso.

Gurso d8 preparatóriosMensalidade 2.*i$ooo
DIURNO E NOCTURNO

Professores do Pedro II. Obte-
ve nos exames de dezembro 124
approvações. Rua da Assembléa
n. 98. 2' andar.

CAMPESTRE
A'. DOS OURIVES 3j

Amanhã ao almoço :
Vatapá á bahiana
Mayonnaise de garoupa
Boas peixadas

Ao jantar : Suecesso 
Todos os dias: ostras cruas,
Sardinhas nas brasas, canja

e papas ! . ...
Bebam de preferencia a espe-

cialidade da casa o — Anadia,
branco e tinto.

TELbP. 3.666 SORTE
Preços do costume

BENZOIN
Para o enibellczameiito do rosto e

das mãos; relresca
a pelle irritada pela navalha

Vidro -iSooo. Pelo Correio
fiSooo 1

Perfumaria Orlando Range

MOVEIS
De todos os estylos, a dinheiro

e a prestações; sem
nador
NA

Renascença
Rua Sete de Setembro 209

Chapéos de sol e bengalas
0 mais variado sortimento encontra-
se na CASA BARBOS.-., praça Tira-
dentes 11. G, junto á Camisaria Pro-

grosso.
N. B. — N'esla casa cobrem-se

.'hapeos e fazem-se concertos com
rapidez, e perfeição.

PnECOS» OE RECLAME

í
3

Retrai os e uma me»
dal ha cm aSIMIL

ESMALTE

Retratos, corpo in-
teiro, cm cartões

postaes

Arthur-Photo-Electrica

Avenida Mem de Sá, a
(Junto ao laruo da Lapa)

/nstallaçâo completa em duas
galerias com toilette especial

para Ia mi lias

_h_H__.a_—,_¦__¦__¦ ••«-_«__.. b *__—*¦--»—¦ 1 _¦ -«—¦¦¦— ¦¦¦¦¦¦ ¦,.. - — m ¦*-—¦_¦ 1 ¦___-__¦_-—!

Curso Normal de Preparatórios
As aulas deste curso, vantajosamente conhecido pela PONTUALIDADE, ASSI-

DUDADi: e competência dc seus prolessores fuuccionain com a muxiniu ic-
Kularidiide.

Corpo «loconlo: DH. GASTÃO RUCII, DR. MF.SCIIIK, Iill. MENDES DE
AGÜIAIt, prole-sorcs do Externato I) Pedro li; DHS SUIIASTIÀ0 FONTES e
AUTUAN DOrilADO, professores da Es, ola Militar; DU. IIKNMQUE DE AUAtMO,
primeiro classificado no concluso de II. Universal em S. Paulo i DU. PEREIRA
PINTO, professor do Collèttio Militar; DU. AUGUSTO A.NKSI, autor do valiosos
trabalhos didueticos; DR. FKIÍNaNDO SILVEIRA, conhecido professor e outros
Aulas praticas de MATIIEMATICA o CIU.MICA. Dous pro essores para o estudo .le
uma iiHMiia língua, um da parte theorira c outro pmlico. A< notas de aulas tio
polygraphiidas. .Mciisaiuliules módicas. Cur.-os DIURNO o NOCTURNO.

Amas dé repetirão paru os alumnos que se matriculaicm cm ntrazo.

A sede do curso foi mudada da rua dos Ourives í9 para URUGU.VYANA 30,¦!• andar — JüRUENA DE MATTOS, director.

wmm

¦ACASABEUTIfOLüOlB
RIO DE JANEIRO

Avenida Rio Branco n. 50
Avisa á freguezia que está vendendo as

LÂMPADAS «GE-EDISON»
pelo seu novo systema americano :

Cada compra de lâmpadas dá direito a um ou mais «coupons»
na seguinte proporção:

Por cada lâmpada até
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito

0

dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
duo
dito

veias se enticgara....
velas (conuniliii!
velas (íp! watt)
velas
velas
velas
velas
velas
velas
velas
velas

coupons serão re-gatados na
Casa Bertholdo, Avenida Rio Branco ri. 5o

Os prêmios acham-se indica ios na lista de brindes c estão em exposição
permanente na CASA BERTHOLDO, AVENIDA UIO BRANCO N. 50

PEÇAM A LISTA DOS BRINDES
Compras a praso não têm direito a coupons

MARCA s^>fí**7 REGISTRADA

GARAGE AVENIDA
Reputada a 1' desta capital

Autos de luxo pura casamentos e passeios
r= escriptorio: =

Av. Rio Branco, 161-Tel. 474 central
GARAGE E OFFICINAS :

Rua Relação, 16 e 18-Tel. 2464 central
RIO DE JANEIRO

CASA STAMP

riffljTminrenSIffinT^^ ' RUA S. JOSÉ", SI - Tclep -t...l:j C. I ,|<> Hczende 101

I *---__E__-_--D-_-__B_^_ll__BnPH_-rS___3D_:i'*31V_ l

Tosse-Bronchites Asíhm^;
0 Peitoral de Juruá de Alfredo de

Carvalho, exóiuíivanientc vegetal, éo
i|iic maior nuiuero reúne de curas. In-
números àttestádos hièdicós o de pes-
soas curadas o affirniani. A' venda nas
boas pnarmacias e drogarias do Rio
e dos Estados. —Deposito, Alfredo dc
Carvalho &.''¦-Rua 1- de Marco, 10.

mm
a iai-iv.-w»_r_-Bífa.

Grande deposito de todos os
artigos para Basketball,

Volleyball, Footba.l, Lawn-
Tennis, Ping-Pong, Patina-

ção e banho de mar

Especialidades am calçados
finos para ambos os sexos

e todas as edades, ao rigor
da moda

9, URUGUAYANA, 9

LO

mil 11 i
QaíéiJlJda pelo govera^ do

estado

Amanhã

20:000$000
Por i$8oo

ra_^._>

rerça-feira, 30 do corrente

20:000$000
Por iSSoo

Bilhetes á venda em iodas as
casas loterias»

Stadt Munchen
Succursal do Campestre

Hoje :
Feijoada familiar.
Cangica á bahiana.

Amanhã :
Vatapá á bahiana.

Pescadas.
Ostras frescas.

Restaurant ao ar livre.unico
no gênero em almoços, janta-'tes e ceias.
/ Praça Tiradentes I

Telephono (iü.ri Central

V(_ndem-se
joins a preços haralissimos : na

rua Gonçalves Dias .'17

iierii vaie;iiim
Itleplione n. 9Di

PALACETHEATKE
hoje recita de assienatura

Grande festival—Reappnrição da dis-
tiucta aclriz CRE.MILDA 1)01.1-

VEIRA
Cllii/ia representarão da celebre ópe-

reta em tres actos

AM0II M ZINOAfiO
A parte de Jiirsi íi cuntada pelo te-

nor ALMEIDA CRUZ.-

Anianlm—Grndde festa de linnic-
niifjcin á illuslrc iirtisla 1'AI.MYIiA
BASTOS que, leriiiinnda a actual
«tournée», pensa mudar degoiícro.

Nesta lesta, ipie é patrocinaija pelo
brilhante jorniil \ NOITE, represou-
tar-se-ão as operelas :

BURIIO DO SR ALCaIDE fl» aclo]
- VKIII1MCA |2» aclo - AMOU DF,
MASCARA ll»acUí):

y tu nauiütitaili
entro achai-será vistòsainenle

DBM

THEATRO RiTÜBLICA

Em pre m-J OS li' LOUREIRO

Quinta-feira—A's 8 !'|i

Esplendido espectaculo pela grande com-
pnnliia no

THSX.T

1ÍI1
Recisscur, I'. QUHÍU0I.Õ

PR0URA5IMA DE NOVIDADES
MUITAS ATTRACÇpKS

Bilhetes .'i venda no •¦ Jornal do Rra-
>il » até ús 5 liorai, 1'rcçus do custuiud.

\!:i!iiihíi— i;.--lii'-a seiisuciõnal ilo <'.\-
BAI.LERO CASTILLO, o rei «Sw veiyn-
iei[u<fs.

THEATRO RECREIO
Empresa J0SE' LOUREIRO

IP^** l*i'ohil)içâo do
esjjcciáeiílo

. Pôr. ordem da Policia a em-
presa suspende as representa-
còes da peca

THEATRO S. PEDRO

*a mmm sa
Que em Lisboa e Porto foi o grande

suecesso da companhia Itiws e que nos
dpiis.cspeclaeulos dcuule-hòiitcin o hon-
tem rcalisiulos'obleve exlraurdlnario exit...

Aiiiijlihii — As 11lj4 e 9 3|4 — A re-
vi-ia portugueza

[TALIO a baixo!

MEU BOI
MORREU

-^j.. injí..t.riifr

São expallidas uom o

XAROPE fERlIFDBO Pb1 PERESTRELLO
Agradável ao paladar, não irrita os intestinos, não tem dieta nem priva as crean-

ças de seus hábitos
0 VERMIFUGO PERESTRELLO'o laxutivu o o seu u*o é de effeito soguro tuiifo
para as crealiças como para os adultos. Vidro, 3$il00 Rcmette-se pelu Correio uni

vidro por i$0 10; seis vidros, por 18S5UÜ, e doze vidios, por 3õ$000

Vcndc-sena a GARRAFA GRAN O E
Rua Urutiuavana, 66—l^erestrailo «& Filho

THEATRO S. JOSE'| THÈATRÒ APOLLO
Empreza PASCHOÁL' SEGRETC

HOJE-25 demaio-HOJE
Exbibição do ¦ empolgante film dc

grande suecesso cm 12 actos, com 3.000
metros

Primoroso c sensacional tiMbalho da
graiule fabrica E. MARTINEZ Y GUN-
CIIES, de lliienüs Aires, original de lluni-
berto Cairo.

Horário das exliibições:
K' noite—Tres scsfflcs: ás (3, ás 8 c

ás 10 horas.

Preços das localidades:* Camalote;, 5$ ; poltionas, t$000 ; gc-
racs, $ry 0.

Em presa J0SE' LOUR GIRO

Grande companhia de opera Ivrica ita-
liana R0T0LI& BILLORO

AVISO — Partindo a -companhia paia
S. Paulo na próxima segunda-feira, vila
realisar-so os últimos esnectaculos.
HOJE z ¦m gs."

A's 8 3|-1 da noite
A opera cm um prólogo, cinco aí

de A. «OITO

E P
Notável creação do baixo CARL0 Mfr

L0CCIII-Cantada pelos artistas Mulouchii
Del-Hy, M. Baldini, A. Fiabetti, E, 0f'iimli e Pantiilis. DaUndos, « misc-cii-
seènc » da ónoca.

Domingo—o Matinée d ás 2 1)2 — '/.IN'-

CAIU e PALHAÇOS.

Sabbado, 27—Primeira rcpresníiuiçao
da opera em qua,lro actos, do ininicirt;ii
imtòstro brasileiro CARLOS GOMES

Somente por pouca.* tíiai Jo GUARANY


