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0 inimigo motivo pelo qual se sente o povo
brasileiro sob a pressão de uma
atmosiphera oue o esmaga e enve-

, neiia. Essa é a causa real e evi-
esta eni casa... <*«&.*¦ & ^c^^tma? ™.s-

- da uesorganisaçao

DELFINO «VERSUS» IRINEU A. GRISB "EBXJ"ElC>I*»-ei'A.

¦O povo brasileiro precisa dc es- jLar vi-g-iva-nte nesle momento da:
si¥il historia, «que, cm cada p.isso, j;*c vai tomando mais grave, para
gaibsr, com segurança c firmeza,.
c.scolher o caminho da sua digni-;
dadçVc dos seus legilimos interes-;
ocs. Nem se dcLtar levar pelos ter- •
rores iuccií e irreflcctidos, ncin j
prestar ouvidos ás bravatas espe-j
ctacuüosas, c de simples explora-
cão, com que certos individuos, |
raiujfoados de senso e crigorgita-
«!os dc vaidade, pretendem estabe-
íecer nos espirites a confusão c a
desordem.

A conferência qne o Sr. presi-
dente da Republica concedeu ao
banqueiro BouiKotix Lafoni não
tem, nem nunca iioderi.ii ter. a si-
giiiiíieação qne so lhe anda que-
rendo emprestar, Dada a forma dc
governo, institukla pela nossa Cou-
stituição, o chefe do Estado é na-
tUiralmehie levado a se oecupar di-
rectíimenic de 'todos os negócios
públicos, Xestas condições, naái ¦
ha de estranho no ier o .Sr. presi- j
«.lente da Republica querido ouvir \
pessoalmente ttm banqueiro, qne
mantém eom o governo relações de |
consideraveil interesse financeiro, j

«A situação do Bras:" cm façc dos j
seus credores estrangeiros é unia •
situação muito ciara e sabida. Nós ;
cstaim&s daíronle dc ioda uma sé- ;
iríc de negócios embaraçados c mal :
conduzidos, que cumpre regulari- |
sar, para a apuração justa e exacta i
-ias nossas responsabilidades, sem i
o que nunca .-erá possivel a forma- ¦
Cão dc tuna politica financeira j
conecntanen com a honra nacional,;
e capaz dt* propulsionar a nos-a '

reorganisação econômica.
iNâo é eom tiradas dc intrugice .

politiqueira e insensatas objurgato-1
rias, que se cuidam de coisas sé-;
rias. !•'' com decisão e firmeza, com
o estudo imparcial e severo dos
factos, c, sobretudo, com probt-'
«fade.

Num pa:z, cuia admnr.stracao I
tem sido quasi sempre um longo e j
peneso desastre, não deixa de ser
muito deplora vei que se encon- .
trem individuos investidos .de re- ]
preserRai-ão of.ficial a fallar dos |
mais altos feiuieresses nacionaes I
eom a leviandade capadocia de I
simples oradores do. rua.

O que sc passou entre o honrado ¦
Sr. Dr. Wenceslâti Braz c o ban- i
«jiwiro. '..afont foi indo

, dé .mais normal o legitimo
elles, não era possivel que a con-
versarão se estendesse sobre as-
sumptos de moda, ou sobre a elei-

sas energias, e
poiitica c social em que cahimos.

Ora. em face dc tinta situação de
<-al natureza, se alguma vehemencia
ainda .iralma nos'resta, dia iprccisa
de não ser pendida em declamações
o:iòsas e pat notadas aimiescas. O
que é .necessário fazer «é atracar de
frente a corrupção e a •venaJidadè

que são os nossos tmicos^immigos,
provocando em publico, na iva-
prensa, no parlamento, por todos
os meios de expressão, a liquida- i
ção inexorável desse indigno acer- |
to. K" urgente limparmos a nossa ;
•casa, e vigorosamente deaiiííe-1

i ctail-a, sc queremos ser dignos c i
' 

sãos.
Ora. esse trabalho de honra e |

; |)atriotismo é que nesle momento j'¦ 
está chamado a realisar o honrado j
Sr. Dr. Weiiceslau Braz. Os nos-
sos cradares sò podem ter inter- j' esse em ver os seus negócios com

' o .nosso paiz concertados em ter-
i mos regulares. e por um esforço
I commum dc .lealdade e dc fran-
i queza. Entre o governo e os ca-j

jiitalistas estrangeiros, desde que I
i esses sentinreirtos predominem, os |

interesses mútuos podem ser trata- 
j! dos, sem o mínimo dezar para nós

l c sem nenhum prejuízo para elles. j
O 'que cumpre evitar é que a ad- 

j¦ vocaoia administrativa venha exer-
cer tambem ahi a .sua influencia
nefanda. Que o honrado Sr. pre- j
sidente da Republica, em nome da |
nossa honra c do 'futuro deste J
gsrande paiz. a-ssim o tenha enten- ¦

dido o o faça excetuar.

. ._ gÇgg^SSB ^ ¦¦-— ""^"^""^^^^ 0 governo portuguez é interpelado sobre
a politica geral do paiz

Os inglezes repellem uma offensiva allemã no Yser

Duas interpellaçoes no Par-
lamento

~" ¦ 
ieaistro do dia

A. ©-x:l->JU."iiiação
Thomaz Delfino — Coramlgo é assim. Ponho' os podres na rua

O TF.MPO

O céo esteve nublado e o dia so-
prado imr uni vento brando, fresco.

A temperatura variou entre 19.1

I-AOAM.SK AMASHA
No Thesouro Xiicional, as folhas

iio Montepio da Viac&o, lettras de L
a /. e Novos Contribuintes do mesmo
ministério.

que ha
Entre
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PraçiiH:
Londres
Ta ris
líumburgi
Itnliii
Portugal
Nova Vork
Buenos Aires..:
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Uxtrrviiots: ,.,,.^(ijmatrizes. .¦*.,
Bancários. . ..
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Vai. diversos:
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Himiis pii.pol

Apólices :
Antigas
IfOíl .". To
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Vales ouro :
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UOOO ouro

Café :
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Cotações

Assumir :
SaliUlas
Preqoa'AlKOdãu:
EntreKas
CotOQ&es
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um certo horror ao sobrenome do
actual director do Povoamento, es-
tava inclinado a satisfazer o rebo-
lante narciso «lo Sonado.

l"oi enlão. que surgiu a«qul o es-
can.dalo de Mutto Grosso, motivan-
do o '•deCluxo providencial" que in-
terrompeu o ¦¦iraU-Tlliinlio" do sc-
nador Aijcredo.

.Como, porím, o Sr- i-ice-presl-
derrte- do Sonado já .recebeu — em
fôrma de (visitas de g/ente represou-
tativa — o seu "allium sativutn", &

possível nue S. Ex., restabelecido,

Pulilica, porque julgava a (raude

de

.tt sufKcientemente provada.
O ISr. lrine.u, procurando impres-

sionar a comniissão, aparteou:
"V. Ex. não lê o documento, por-
que elle não diz o que V. Ex. af-
firma." A' vista disso, o I>r. Tho-
ma-/, Delfino leu o documento*
cujo contexto o Sr. Irineu j.i co-
nliecia por informação dos empre-
gados da Saude Publica, signata-
rios do inesmo e seus fervorosos
adeptos.

A informação do administrador
du- I da Tní-pectoria da l'ro;phylaxia. í

PARANÁ'-SANTA CATHA-
RINa

3S?

1D 3.Iti 12
12 316 12
12 ítjari u

19$S00 a

retome o seu "jogo". Nüo
S6Õ7 i vidar que leve a melhor. O senador ! de que Ignora se liotrve ou nao

2J906 vzeretío ê cathadratlc nessas ma- ; eleição; a informação do porteiro

Üm4 ! .notoraa' o Sr. Duíphe Ptohelro Ma- : diz a mesma cousa. Mas, o Div
"'"4 

i cbad0 e „.ra ¦funcclonario quo se es- 1 Delfino foz ver que essas dçclas|j

7,32 I íor.;à ^ara c.rmprir os «eus deve, \*,oe.i eqüivalem velu.
1 }•¦ 

' rea. .logo. não será paru admirar
5' 

i que vejamos em breves dias o mães-
ip-"ú0 i tro MHanêz dlrisindo o Povoamen-

iohilsBRo ll'
x secção não funecionou, «elos
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ço .do estimavel Sr. desembargador
Ataulrpbo ipara a Academia dc I.et-
tiras. Tinham naturalmente que
fallar de negócios financeiros. Se
o Sr. Boi|iUotix l.nfoiU chegou a
raferir-sc genericamente aos in-
terosses do^ aluados no Brasil, isto
-ò poderia ter .sido incidentemente
nara .melhor explicar ao seu illus-
tre interlocutor a relativa situação
doü seus próprios negócios. O pre-
sidente do Credit Foncier não ]io-
dia assumir uma altitude para a
qual não tinha qualificação, o que,
certamente, o .digno chefe do Es-
tado não temia acceitado.

U.'"m todo cs.se facto. só o que ha
lie desairoso para o nosso paiz são
os commeiitarios mal fundados e
tendenciosos que lhe vão sendo ad- j r>if-.
durados.

O dever díuquelíes que, no par
lamento ou na imprensa, têm uni J
meio cüficaz de fallar á conscien-
cia nacional, é o dc divulgar a ver- i jfodifleaooes 'tue
dade, com honesta e desassombrada
ifranqtteza, chamando tados á com-
prehensão nítida e justa da situa-
cio do paiz. iKssas mys-tiificações
rhetoricas, vasias dc senso c de
compostura, tão distantes do ver-
dadeiro patriotismo, chegam, num
estado de coisas, como o actual. a
constituir ttm crime de lesa-palria,
i',' necessário que não offercçamos
o espectaculo lamentável de cahir-
mos cm descabidas bravatas c far-
.rompas sandias, num momento cm
que O inundo espera apenas que
procedamos cem honestidade. Nin-
guem de fórn nos ameaça, c todo
mal ou todo bem que nos venha
só pódc provir dc nós mesmos.

Apesar dc iodas as dif ficmdadcs , „„ . --------- 
aem juros. para, re

que nos atropelam, 0 nosso paiz .l^hendo-us ao do Thesouro. f*Jierco
está ainda etn condições dc por cm | hrir ess^quantU a omlssu-o. na ra-

ordem todos os .seus negócios,_
retomar lioncslamente no conceito
intcmacional a sua posição de
povo acreditado c serio.

to...
. •¦Ta:"oe.lliãe« de grave aspecto,

IBataes vendo nestes figurões..

.13* manifesto o intuito do Sr.
Carlos iMaximiliano em agradar a
.m'ocidade acudeínica a ver so fir-
.ma uma .popularidade que S. Ex.
£1 não tom nas Toditó políticas. A
fôrma adaptada pelo iSr. ministro
da .TuatKra í estender-se nos despa-
ctoos : rrej.uieilinrtento «le estudante
(pie lhe caia nas mãos não sae as-
sim, sem 'mais nom meuos, com um
.Ijurocratico "deferi<lo" ou "inxlafe-
rido". *NTão ! O Dr. Carlos Mail-
miliano demora-se, com carinho, a
demonsiniT «por que 'não podo con-
cede)- o que solicitam os rapazes,
«pie Jasi-rn ficam ao menos com a
bocea d'Oce.
¦ Nato .í, poitím, s«'i por isso que os
lateiid^miioai 'gostam do Dr. Car-

da semana hontem rinda na parte
relativa aos gêneros abaixo men-
«•ionados :
Aguardente. . .. MIO por kilog.
Álcool  ;-'S<i ..
Carne de vo.cca.. 15000 „ „

C.Vn\ES VERDES
~ 

O pedido de manta ÍOl hontem de:
70ii rezes 207 porcos, 50 carneiros e
10 vitellas com uni peso total_ ae:
rc-zes 12".'r«00 kilos; porcos ...421 ,
ltilos; Carneiros, C30 kilos, «• vitellas,
;i.r,!il kilos.

Em S. Ologo os pre«:os forani os |
:-í'i',iiintes

otfreu a pauta j jos Maximilliaino.

Rezes.. .
Porcos.¦ •
Carneiros..
Vitollad.. .

5460
1520(1
l«r.oo
$400

5500
15300
15801

$800

11.V ANNOS

Constava que ministro na B'a-
z«*nd(i emprestara ao Banco Hnussoi
da Pernambuco 200.000 libras, por
liintro mezes e sem juros, para,

e | zui. dn triplo.
A "Gazeta commentava: Com-

nuanto IX estejamos habituados a
entravaeencias financeiras de toda a
ordem esta excedo tanto A nossa
.«pectâllva, nuo aguardamos a pa-

do Roverno para apreciarmos

to so af-
Nacional.firmara que o Thesouro 

estivesse trocando moeda de nicKci
'°Kra 

7>orque, naquejle tempo, ainda
não existiam "sablnas"...

 Vallava-se que o Dr. Américo
Tiiasillcnse governador de a. Paulo,
deixaria o governo devendo assu-
mil-o, nessa :h>*pothesc o Br. Dr.
Pedro l.essa, seu chefe de policia.

O que nos ameaça, e poe no | lavra
mais grave perigo a nossa integri-1
¦lado. nacional, é a monstruosa cor- '

rupção que sc apossou <lo nosso
mundo político, fazendo dos ho-
mens públicos o* mais torpes c fu-
riosos procuradores dos interesses
estranho;. Nunca do capital es-
trangeiro poderiam vir :i este paiz
dissahares e sobrcsakos, sc. na sua
grande maioria, aquelles «que tra-
liavam c concluíam os_ negócios
não houvessem cedido á tentação
miserável rc fazer entrar a honra
nacional como parcclla para a lor-
inação dos seus lucros pessoaes.

•O que torna os nossos compro- ] o senador Azeredo, antes do seu
missos desproporcienados com a ! defluxo opportuno — opportuno pa-
somma dos progressos •qne realisá- | ra receber uma procissão de desag-
mos c a aceumuiação das commis- ; Rravo nue, desta ve-z, teve, aHíus, um
tõos c gorgotas, cobradas pelos ho- ; .numero bem menor -de Oèls — an-

mens mtblicos ou pelos seus pre-1 (iava do Senado para o Ministério

postos c corretores, nos negócios
feitos cotn o estrangeiro. O empe

Afl&m do "mel" explicativo, os
despachos são, pelo estylo, um de-
lícioso "fac slmlle" de gonsorisnvo,
.um •modelo de piliieriae... grani-
ma tion.es.

Ainda liontem o Dr. Carlos lia-
xirailiíimo teve oppoifmnidaide, des-
pachando nma petição dos alumnos
da I'-acukiade da iBahia, de assim se
exprimir :

".*i. lei ntova teve por fim, exa-
ctamente, pOr termo ãs facilidades
anteriores. Todo ,-Llumn.o niatriculíi-
du ipnestarti. exame de todas as ma-
teriats em deaembro. Não repetira
o anuo s6men'te «tirando, reprovado
em uma ca'deira, fizer ila mesma
.bom exame, em marco. Os re-rrue-
rentes não estão neste caso'L por-
tanto, iiierdoram
repetil-ir."

03' ou não'6 (lesopilante
pontuação 1

Ao .íiue-nos consta e podemos
adiantar, «com as devidas reservas,
ha uma. comblnagãlo entre os estn-
dentes para dirigirem, todas as se-

manas, «uni requerimento

motivos seguintes: Io, porque não
• crivei que empregados de uma

repartição ignorem o que nella se
passa, mormente uma eleição con-
corrida, se ella tivesse tido logar;
2", porque tendo sido o adminis-
trador Desiderio Paganl orador
official em uma reunião dos seus
subordinados, a favor da cândida-
tura Irineu, a sua declaração do
que nao «abe se houve eleição no
edificlò da repartição cm quo tra-
bnlha, é uma prova evidente do
que o pleito não se realisou alli,
porque, caso contrario, interessado
como era esse funcclonario, decla-
rarla francamente que a eleição se
irealialra!

1'ssa - argumentação «5 perfeita-
menlii lógica. E, ipor isso, o Sr.
Irineu achou mais prudente reti-
rar-se parn, uma outra sala do edi-
ficio, onde se occnpou durante
muitas horas em ipassar descom-
posturas nos seus amigos, por te-
rem feito um serviço porco nas
.tetas eleitoraes.

Devera

E

sobre
como merece^ — 

^mo i 
"^lauCT..aasinnpt0i 

ao ISr. ministro

Motas e Hoticias
—.

da Justiça. 
"Pensam os rapazes, e

com ra»ío, quo dospiumos engraça-
dos. qu-e val-em por uma "corrida"

¦de cócegas, são positivamente dc

graça ("sans joux de m<rts") pelos
600 ríls da estampilha.

tc dc

nho criminoso dc realisar lucros
ttosso-res sobre os intaresses cio
«í>aiz foi arrastando os agentes <lo

í*o>Jcr puhíico ás mais ririnosas li-
•beralídades. <~> propósito dc au-
•rmentar as cifras das transacções,
nara ampliar a percentagem das

oro-etas. iransfornioti a maior par-
todos os nossos contratos de

c-mprcsümo!" , -*. concessões cm

monstros inviáveis. ,
IR, como os «me assim procede-

ram eram naturalmente indiVt*H»

de significação política c sócia, a

politi gerai da Nação, cu. pou«
tempo, passou a gy.rar f3%J*'
duávamente em 10*110 dos mísera-
¦veia interesses orçados jior 

c^a

maneira infame. Não c outro o

da Agricultura, naquella agitação
rebarbatlva «jue caractcrlsa um
"momento" de cavação.

Que seria ? Que não seria ?
IMestre Aaoredo traljalliava para

deslocar da [Directoria do Povoa-
mento o Sr. DnrH*ho Pinheiro Ma-
chado, para naquelle posto collocar
o autor do "Bico do Papagaio" —

o Sr. Abdon 'Xlilanez, que, como
tfimccionario da Prcpag-anda, foi o
prcstattVo "ciceroni" que, em Pa-
ris, levou o senador cuynil»no aoa
"cercles macac&s". á 'Uübaye do
flieleme" e o apresiintou a doua
ou tres <tepnita4os íraince^ea e a tres
ou quatro parceiros do "poclter"...

O fir. João 'Be-sen-a, que ó tam-
«bom, comiecidarocní» um homem-do
itoem&n,'! *<* »«•*•"*,. al'«a-*.-<ii550' ^cra

O Sr. [Bo-uilloux Dafont, que ha
cerca de quatro annos sc acha
entre nós, dirigindo o Crídit Fon-
cier e representando considerável
numero de capitalistas europeus,
recebeu hontem a dolorosa noti-
cia da morte do seu cunhado Píer-
ro Grcnler, sacrificado no campo
dc batalha em defesa do sua pa-
tria.

Pierre Clrenier era juiz do Tri-
hunal de «Relms, e logo aos primei-
ros dias da guerra havia marcha-
do pnra a fronteira, onde ganha-
ra, por actos do braivura, o iposto
de commandante.

Pelo deplorável a»onteclmento
o Sr. Boullloux Lafont tem rece-
bldo innumerns manifestações de
pezar. que bem traduzem a estima
em qu" o tido na sociedade cario-
ca, onde tantos amigos tem gran-
geado a sua perfeita gentileza.

Quando o Dr. Thomaz Delfino
lia liontem a sua contestação X
acta da "eleição" da 6* secção da
5* pretoria, que nãu funcclonou,
declarou íl comniissão do Poderes
que deixa/va do ler uma. certidão
passada Ipela Directoria do Saudo

j3ABEI®Oá...
"O Sr. senador Vlctorino

Monteiro deve saber como
«¦m Matto Grosso, da noite
liara o dia, .os apandlthados
ilo Sr. Azeredo podem fazer-
•se proprietários de vastos
lntifundios."

(da "Gazeta")

Qual ''saliva" ! Qual "tcrmlta" I
A comer cora tanta gana
— a gente jú. não hesita —
¦i "formiga cuyabana" !

Um vespertino Teferindo-se 4 quei-
xa que a elegante lltnc Ida Brun
foi, pessoalmente, levar ao 12»distri-
cto policial, depois de cloglar.Ilie a
bcHcza e o apuro da "toilette", ter-
mina assim a nolicla:

"A queixosa reside fl avenida Mem
de Si n. 121".

LI a noticia. Você não avalia
a quantldado de Mmes. Ida Brun

que tem ido ao 12» districto, no Im-
tuito de "cavar" Idêntica "reclame".

O Dr. J. L.awrence, o homem dos

diplomas a GO" por cabeça, preten-
deu abiscoltar os 500 contos do co-
rcnel Peres.

— Os diplomas de "Seringueiro"

são mnis espichados.

O PAPAIZO DA TRINDADE
"fi foram X presença do

ministro, perfilados, crectos,
ondo um delles. em nome da
conectividade, rrião cm con-
linencla. expoz o negocio.'

(dos jornaes)

Subiu ii comniissão ao gabinete,
onde attento o ministro despachava:
vinte c cinco marujos "de collete",
nessa odade em quo o sangue <& como

[a lava !

O mais "língua" do grupo —oh gen.
tto brava ! —

lAífeito aos solavancos do traquete,
da voz o diapasão sobe uma oitava,
e começa, afinal, o estenderete I

—• Rapazes, no seu velho tom con-
[ciso,

o ministro rotrnea amavelmcntc,
a Trindade, hoje em dia. é o paraizo I

— Paraizo'.': — o marujo não re.
[leva —

a Trindade, sabemos, tem serpente,
niaa nü» teju. almirante, não tem

[Eval
Int.. \

Vai ser resolvida
mente a questão

entre os dous E
Ji acção do Sr. presidente da Republica

Acreditamos que da conferência
do hontem, :t noite, entre a repro-
sentíKjão do listado <lo yaiita Ca-
¦tharina e o Si', presidente da Ite-
¦aVjWier., resultará, afinal, uma so-
luçaú honrosa paj-a à Irritante
questão do Contestado do sul.

No correr do dia esteve em pala-
cio a bancada paranü/eiise, que af-
firmou ao Sr. presidente da Repu-
blica não haver da pinte «lo Paraníl
obstáculo algum á soluçüo amiga-
vel da questão, acorescentando quo
os paranaenses confiam nn. acção
decisiva e no reconhecido espirito
de Justiça de S. Ex.

A's 3 horas da noite chegaram
ao Cattete os Srs. senadores Vidal
Ramos, Abdon Balptista e deputado
Celso Bayma, que se demoraram
até 11 horas em conferência com
o Sr. Wenceslau Braa.
.Tanto quanto permitiein a.s natu-
raes resenvas do assumpto, pode-
mos adiantar que o Sr. presiden-
te da Republica fez aos represem-
tantes de .Santa Catharina um ap-
pello patriótico para que encauii-
nhasso a questão do Contestado de
forma a se chegai- a um accordo
feliz. S. Ex., entre outros, allu-
diu ao facto do que Santa (Jathn-
rina, tendo a seu favor todas as
sentenças e decisões nossa questão,
tinha, .naturalmente, do ceder mui-
to mais que o seu contendor. Esse
esforço, porém, era absolutamente
necessário. A situação do paiz,
nesto momento, exteia que todos
levantassem os seus ideaes acima
do qualquer competiçsú) de inte-
resses de região para os collocar
ao ni-vel doa interesses da collecti-
vídade: não era Ipoesivel a conti-
nuação de um estado de*cousas
quo forcava o Theaonro a despesas
constantes, com a. aggravante de
produzir a mais deplorável impres-
são aqui o no estrangeiro. O Bra-
sil, que dirimiu pacificamente to-
das as suas pendências do limites
com os paizes limitrophes, não
podia continuar, sem desdouro pa-
ra o 'bom nome de seus filhos, a
manter tal pendência entre dous
[Estados.

O Sr. presidonte da Republica
terminou o seu eloqüente aflpello,
suggerindo idéas, ao seu ver, ac-
coitaiveis para dirimir a velha
queatâio.'

Os representantes de Santa Ca-
tharina no Congresso Nacional fl-
caram profundamente impresslo-
lindos com as palavras do Sr, Dr.
Wenceslau .Braz e prometteram ao
chefe da nação ompenhar-ee deci-
didamente junto ao Sr. Felippe
Sohmidt, governador do "Estado,

para que fosse acceita a sua pro-
posta.

.Registrando, com o maior pra-
zer, esta noticia, Iprecisamos con-
ifesaar quo a resolução do problema
do Contestado ficara como um
serviço brilhante do actual go-
vorno e uma obra louvável de pa-
trloHsmo dos responsáveis pelos
destinos de Santa Catharina, que
abrem mão de direitos reconheci-
dos por sentenças judiciarias para
attender As solenne» palavras do
Sr. Dr. Wenceslau Braz.

Se ficar inteiramente resolvida a
questão do limites, como 6 ão espe-
rar, o acoondo terft por base a divl-
silo ao medo da zona contestada. O
Estado do Paraná ficará de posse
dos municípios de I-^pa o Rio Ne-
gro, perdendo os de Olevetandla,
Timbó, Canoftilras e outros.

O pomto mais difficil a ser rcsdl-
vido 6 justamente a posso «fo Porto
União da Victoria, quo tanto pude
pertencer a um ou outro Estado,
dependendo Isto aipenas do ponto
oiído partir a linha divisória a ser
accortlada, podendo o seu traçado
¦partir da, rnanem, dp. rio Jangato

á Serra Geral ou do leito da estrada
de iferro.

E' arvenas uma differença de do-
zo kilomotros e essa pequena dif-
ferença decidirá «Ia sorte d'o Porto
União da Victoria .

Como Santa Catharina teve sem-
pre sunho de causa na acção, total-
mento resolvida por sentença do
Hupremo Tribunal Federal, £. bem
possivel que náo deseje abrir mão
de seu direito atê esse estremo,
«pie foi uma das suas aspirações pri-
tnonliaes.

¦Mas o «lesejo para que esse ma-
gno assumpto fique liquidado é ge-
ral e, diante do appello solenne do
.Sr. presidente d.i Republica, todus
as <lif.ficu-.d(ttles «•.¦•rão por fim so-
imcíonadas, .mesmii havendo com-
pensações maiores, nu Estado que
não ficar possuidor do Porto União
da Victoria.

Funecionarios reinte-
grados nos seus postos

MSBOA, 20 (A. A.) — Votam
reintegrados os funecionarios do\ Ministério da» Finanças, qne ee

I Na sua resposta, o presidente nciiavam afastados do mctvívo p«-
do conselho fallou dos | hiico

\ navios aliemães, da campanha,
africana e do tratado \ Qg pOrtOSIieZCS ÜO Pará| commercial anglo^portuguez 

LISBOA, 20 (Havas).» A subscripção ali Pró Cruz
Os deputados Antônio vermelha já attingiu a cenlo
da Fonseca e Jayme
Cor-tezão interpella-

; ram hoje o governo so-
bre a politica geral

ide Portugal.
Respondeu-lhes o

presidente do Conse-
lho , que declarou que
os navios aliemães ti-
nham sido requisita-
dos pelo governo para
attenuar a crise de
subsistência que já se
estava fazendo sentir
com grande intensida-
de em todo o paiz.

Terminando as suas
I declarações, o chefe
do governo annunciou
que as tropas portu-

; guezas vão para a A-
jfrica defender as co-
| lonias ameaçadas pelo
I inimigo.

Em seguida o minis-
| tro dos Negócios Es-
trangeiros communi-

: cou á Câmara que a
; Inglaterra já ratificou
o tratado de commer-

| cio anglo-portuguez.

I Uma iesta em beneficio da Cruz

Pela madrugada, de hontem em-
barcara«m paru a .Colônia Correccio-
nal íuaiK cento ,e onae "colonos 11-
vres", conio pittorescamente o Sr.
Aurelino Leal denomina os d-etsjra-
«ados quo — por «ma ali»3olnta
Obltteração de todos os sentimentos
do justi«;a — S. «. d.eporta, sem
noniiiima turma de processo, para
aquella Colônia, onde esses iivfeli-
7.es soífrem a.s maiares torcUTaB,
desde a Coma at6 o espancamento.

•A nora leva vai engrossar as fi-
leirus daquoEea que, de «i«uajido em
vez, nos mandam cartas supplica.n-
doa intervenção dos joraates, das au-
toridadea superiores rparm ique po-
nham cobro a. tão mlonstnuosa. ille-
galidado. Temos registrado essas
isupplictts dolorosas, tomos a,ppella-
do para o Sr. presidente da ftepu-
blica, pxtra o Sr. ministro da Jus-
li«;a. Nada conseguimos... •

'Pacioncia K' «uma illusito Julgar-
sa quo oa gritos dessas vlcítlmse da
prepotência do um ohette protai-
damento (lesmoraflisad.o no con«3el-
to de seus próprios auslilares, sio
fracos íjemidos «qu.o nlngueon ouvi-
nl o aios quaes ninguém dana im-
porGancia. Mais cedo ou mais tar-
do elles repercutirão, quaihYo mais
não soja, nos ouvidas dos responsa-
veis por e-fisen iTinoimIinai\*eis abusos
«de antoridade, tanto mais oondem-
navels .quiaido ,'s exercido sobre a
©ente humilde, os desolassíficadn.i
sociaos, sem meios de reagir, da
prdtestar ou de defender os seus di-
reitos.

iP6de, pois, serenamente o Sr.
lAurolino Ijeal continuar nessa fai-
¦na gloriosa de despachar para Doais
ilíios os "colonocj •livres" que de sol
a sol, debaixo de pancada, monre-
iam para, ique ps chefies e os cheio-
tes tenham de graija a sua hortali-
ço, Ifresca, u seu perrt gordo, o seu |
.leitão. iDia vi'i*i em qne a "roda do
.vento" lia do mudar; e quando o
Br. (.VuTelrno Leal voltar a ser o po-
bro homem que era antes de tlraT
a sorte grande da Chefia de Poli-
cia, ha então de pensar nossea infe-
lizes true a sua ironia displicente e
superior classificou como "colonos

livres" para os atirar numa ilha de
torturas o para melhor o ffirmar o
"prestigio" da sua autoridade

Porque, om verdade, essa auto-
ridade só p*"de ser evidenciada com
a "coragem'" ique cairaicíftrilsa ^ os

déspotas provincianos
sobre os desprotegidos da sorte

Vermelha Portugueza
S. PAULO, •ll) (A. A.) — Estâò

.¦«ini ultimados todoa os proparatl-
vos dn gmuidc festa u reallsar-sü
aiiiui^iu no .lnnlim do Aoeliinação,
iiii licnoricio da Cru/, Vet-mellm'
Portii-rne/ji c da« fniiiilin.s do ro-
sen istus i|ue partirani para a guer-
ra. A festa prometto to' sr.intle
brillio visto ser o programma dn
mesma resilmcnu* iittrnlionte e. va-
rindo

Empregados do Ministério das Finanças
vão de novo trabalhar

LISBOA, 2(1 (HavOS) — Foram
já reintegrados viu-los fnnociomarios
do Minislerio das Finanças, quo
Ibaviaan sido (Ilsptui.sadofl pov tc-
rom hostlllsaüo o roglmen.

O-

e qmaze contos
A Grande CormTmssão !»ô-íPatr:n

recebeu das Srs. AuguHto Constante
íi Ci a carta abaixo :"•Rici de Janeiro, üu de maio de19Wi.— Kxmo. Sr. presidente du
Crande CormmkiKão Portuguesi
i'r6-iPatria. Kxmo. Senhor.— TV-
mos a satisfação de eommunicar a
V. Ex. que acabamos de receber dn
nrsso sócio Sr. Adelino da .Siiva Gil,
Io secretario da Grande Comniissão
Pró-Patria, no Par.', o te!i>frra.Tiima
que se segue, cujo original tambem
incluiimos :".Subscripção da commlssSo n--.
Pana ate hontem attingiu l tiiiOOOS.
I3m harmonia com a resolução lo-
imada em reunião queira Informar
(Iriundo CommissSo Prô-Patria."

SiiIxs*crevem>o-nos com a máxima
consideração. De V. Kx. A tis. Vds.
e Cos. (ai — Augusto Constante
& C."

Reservistas italianos que partem
da Argentina

Bl-liXO.-. A.IRR.*-. ^0 (A. A.l —'''.mbarcario no dia .'4, no vapor"Tomaso de Savola", com destino «¦
Oenova 350 reservistas Itaillan'05,
que seguem para «« seu pai'/.. ,ifim
«le tomnr parte nas operações de
guerra.

Esses reservistas, em sua maio-
ria, residiam no írtoraJ angentrno «
se oecupavam de trabalhos agrlcii-
•las,

Í5

Os aviadores aliemães continuam a
visitar as costas inglezas

I.O-ViDHKr*. 20 (A. A. >  fo-
mos hontem. ,i. noite, mais uniu ¦ 'ez
oíallados 'pakvs iivri-ixlorots aJl&mà&s,
os nun es desta vez se serviiam dr-
hydroplanos para atacar as nossa.-,
costas.

E* assim que tres hydroplanos ai-
lemã^s voara na durante a noite so-
lu"!* ns condados situados nas costHí
de este, lamjamdto 21 ibomhas, algu-
mas de grosso calibre.' Os Jornaes de!.la capital dando
conta deste novo atatfue, dizem se-
rem ainda ignonutos os prejuians
causados pelas «bombas do inimigi'..

B novo ministro franeez em
Bucarest

LONOBiaS, 2(1 (A. ,A.i—-O gover-
no .francei'. designou o conde de
.Saint Aulaise ipara exercer o cargo
de uiiinifitro iplenipotencinrio e en-

.viado extraordinário da França n,i
Humania.

Aviadores aliemães bom-

..n»n l>'il>n m.m. nn iml...'..!. V ISí.I»»lIlNpesas feitas com as colonnias
lilNBOA, 10 (llavas) — O Par- |

laaneato approvou hoje o or<;amen- ¦
(<> geral <la Ucpuullcii. O "defi- i
oit" é calculado ciu dous mil o
trinta o (inco contos, o prov<*m,
piimiiliolmienu*. das (k«i>rsiis fei-
las um as i-olouias.

Chegada do capitão
Laurens

LISBOA, 20 (A. A.) — Chegou
a esta capital o capitão Ijaupcnis,
pertanoonte á artilharia franoroa,
O (piai vem a Portugal cm missão
especial rtn França.

A partida dos ministros
portuguezes que vão a

Londres foi adiada
MSBOA, 20 (A. A.) — Foi adia-

da, • "slne dlo". n partida, par»
Ijondros dosministros das Finan-
ças o Relações ICxteriorcs, Drs.
Affonso Costa o Augusto Soares,
quo vão tomar parte na conferen-
cia oajn«»nrIcn dos nlllndos.

PA.IM''-, ^0 (A. A.l — Uma es-
quadrilha d.e aercplaiíos aliemães
voou sobre. Dunlteirqiie e Berguet-
lançando os aviadores snbre ?««.•¦
ii nas cidade.-; grande numero de
bombas, todos de grandes pesos.

Represálias allemüs
I.OXDRiES, 20 (A. A.)— Sabe-se

aqui que nfto officiaes Cnuiocsie»
que se achavam aprisionados no
acampamento de MngHeburg, na
Allomanha. foram trasladados para
a fortaleza de Beeslia.w. oomo pre-
sldiarios, em represália, a suppostos
mlíios «tratos infligidos aos oíficiaes
allemãles «que se nolüim prisioneiro*-'
na França.

Contra Calais?..,
0s aliemães tomaram
a offensiva no eanal

do Ysei

ridioulos,

-O-

Sua Eminência o cardeal Arco-
verde esteve hontem no palácio
Itamarnty, ondo foi apresentar
cumprimentos ao Sr. ministro Sou-
za Dantas, pela nomeação de S.
Ex. para o cargo do sub-secrela«
rio do Estado das (ItclagOes Exte-
riores.

O Sr. encarregado de Negócios da
Rússia, nesta capital, procurou,
hontem o Sr. ministro da Marinha
afim dó solicitar a devida permis-
são, por parte da capitania do
porto, para que os rebocadores
russos doado alguns dins fundeados
em nossa bahia, deixem, hoje. o
nosso porto, conformo pretendem.

¦Sc conseguir '.nscrever-se para
o expediente <la sessão dc amanhã,
na Cantara áos Deputados, o Sr.
Pedro Moacyr ifaJlará, do alto, so-
bre a dtifesa nacional, abordando
varioa àssumptos flo . actualjdadc
pc"átic-í.i'

Os inglezes defendem-se brilhantemente
PARIS, 20 (Especial

Consta que a Allemã- panaa Gazeta ) Gran
nha denunciou OS pa- des massas de infanta-
trímoniOS dos portu- «•"« allemã tentaram

atravessar o canal do
Yser.

O ataque foi feito de
surpresa, abrangendo
uma frente de vários
kilometros. Mas os in-
glezes oppuzeram uma
resistência desespera-
da e evitaram o avanço
que pretendiam os ai-
lemães.

O plano destes ulti-
mos era cortar a
linha ingleza e forçar
pela surpresa o cami*
nho de Calais.

ções quo o govorno propõz ao le- j As perdas allemas

íjislativo como iicocesartas para o j foram enormes. US in-
liom andamento da iiiImlnislTai.ân \ glezeS já tomaram to-
niiiiiica.  das as disposições

- ¦ j 
para resistir a uma se-
gunda offensiva inimi-
ga, que parece inevita-
vel.

O duello de artilharia
é formidável ao longo
do canal do Ysere na
curva d'Ypres, onde
a frente ingleza apre-
senta uma saliência
Idesvantajosa.

Qucrcis apreciar bom c pnro catei
! 

SÓ 
PAPAGAIO

guezes existentes na
quelle paiz
IjISBOA, AO (A. A.) — Consta

aqui que a AUeninnlin ordenou n
dcniinolu dos patrimônios dos por-
tuguCMS! existentes niupiollc paiz,
.sondo dotermiiuula íi oiüiiiulstrn-
cão forçada, dns suas sociedades.

Os orçamentos sãoap-
provados pelo Parla-

mento Portuguez
LISBOA, 20 (A. A.) — Foram

hoje approvados pelo parlaminito
os orçameaitos geracn, tondo sido
convertidas em lei todas as rcsolu

^^S m\^r
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Christo,
padre romano

Ha traduceões que a olhos 111-
expertos podem parecer apenas
uma desattenção, ou o resultado
da ignorância, mas qu? na essen-
cia encerram profundíssima mali-
cio, senão requintada má fé. E'
prova desse assento o modo por
que a Egreja Romana propagou a.
traducção corrente da Oração Do-
min leal.

O texto latino diz "IPater nos-
ter", e a traducção de "iPater"
cm iodos os diccionarlos latinos ê'.Pai". Portanto a traducção corre-
cta do "-'Pater nosÇer" da Oração
Dominical é "1'ai nosso".

Xinguem poderá contestar n exa-
ctidâo rigorosamente maiheinatica
do ''.Pater nosier" da Oração Do-
minical.

(Mas na língua '.espanhola, apa-
.remada ultimamente eom a lin-
sua portugueza. "padre" é a ira-
.'.ucção fidellsslma do "pater" lati-
no, assim como "madre" é a tra-
tiueção de "mãí".

.Bm hespanhol. om portuguez. e
em latim as cousa? slo desta ma-
neira. sem n mais leve duvida. O
hespanhol que traduza o "|>ater"
e a "mater" segundo lhe 'ensina
.1 língua: diga "padre" e diga
madre", que dirá .li rei to o certo.

•Mas o mesmo não succede no
portuguez, que tem palavras apro-
priadas. Em portuguez .. progehi-
uir. que em latim se chama ".pa-
ter", chama-se "pai" e o "padre"
hespanhol tem outro significação
diversa da do padre romano. "Ma- 

j
iei" sempre se diz em portuguez '
"m3i". Km hespanhol di/.-s,. "ma-
.Ire". Ora. eni portuguez chama-
se "madre" unia parte .1.. corpo [
.l.i mulher. Cumpre ntto confundir
nem baralhar. A lügre.iu Romana
d* o titulo .le "madres" ,'is supe-
rioras de alguns .conventos.., II'
Inútil insistir sobre •> ridículo re-
siiHante d'e semelhante tratamento
quando da.Io por iiigu-n homem a
uma mulher "freira", precedido !
tal tratamento de uni ipossesslvo. I

lifi facto, chestii n ser pouco de-
conto «im homem cefetír-^s ¦*' i
¦•sua madre". j

"Mlnhfl madre" ' phrase cho
carreira e pouco (li,-,na quando rü
ta por um homem.

O mesmo fez n ISgrejfl Romana j
p-ni o "pater" .'.i Oração Domlni- I
cal. í

fhristn ensinou dlzer-fe "íuti". ]
mas P,om:i traduziu maliciosa meu- :
te „ transformou esse "pai" <mh
"puler", teto (\ em sacerdote da
sua egreja.

JA ouvi um padre fazer a npn-
logia do seu sacerdócio, o nessa

[Por entre as columnas do
i Monrõe

Signal bem característico dos
nossos costumes políticos: o facto
das dualidades de congressos e go-
ventos estaduaes não despertaram
nesta capital mais emoção alguma
fora do circulo dos interessados.

.Essas aberrações, de consequen-
cias os mais das vezes dolorosissi-
mas, já entraram para o numero
dos nossos phenomenos mais natu-
raes. São incidentes já deslnteres-
santes e próprios da fermentação
de competições, que desde os pri-
meiros dias dá Republica nos tem
methodicamente arruinado.

Hontem a crise que está agora
prejudicando o Estado do Espirito
.Santo nenhuma curiosidade d<?s-
peitou na Câmara, apesar das gra-
ves denuncias efferecidas pelo Sr.
Torquato Moreira, que fallou paro
as bancadas vasias.

Mais comnientarios provocou a já
famosa conferência do ISr. Bouil-
loux Unfoiit com o 'Sr. presidente
da Republica. IE e de lamentar a
precipitação do patriotismo (Ilógico
que exaltou nos corredores do Mon-
roe a muitos deputados.

Tratando-se de uma questão de
tal melindre e tanta gravidade, se-
ria antes de desejar uma discussão
do maior critério. Parece, porém,
que alguns sensacionistas, amigos
das pyrotechnins do agrado da pa-
tuK-a, vão complicar esse problema
com explorações políticas.

Ura caso em que os maiores e
mais vltaes interesses do paiz estilo
em jogo. absolutamente não pó*d.e e
não deve servir de pretexto para
explosões de ódios opposicionistas.

Esperemos ir.ie na sessão de ama-
nhã nã.. se realisem os prognósticos
dos que pretendem saborear o es-

cnndalo de leviandades ns mais
compromettedoras. Que os Srs.
Mauriico de Lacerda e Costa Regi)
busquem estudar calmamente o as-
sumpto e nos poupem " dissabor de
exhlhlções dispensáveis.

Xão ha niotlvo para negarmos
„i,s H03303 credores o direito de dls-
cutlrem dignamente comnosco o
melhor mei.i de satisfazermos os
nossos compromissos, sem nenhu-
ma quehrii da nossa necessarlu ai-

OS DRAMAS COMMOVEDORES

Numa dependência do Arsenal
de Guerra

As vergonhas matto- jP||j|jn do CístfictQ Federal

O despejo sammat-o de uma familia
paupérrima

grossp_i_es
Do Sr. Dr. Noglnel Pegado re-

eoliemos a seguinte carta:
"Sr redactor da "Gazeta de No-

tlclas". — Cumprimentos. Tendo
o Sr. deputado Anniliul de Toledo
feito diversas referencias injurio-
sas A minha pessoa, pelo jornal "A
Kua", peço a V. Kx. o favor de
publicar em resposta ao represen-
tante matto-grossense as duas se-
guintes observações: v

Primeira.—não admira que uma
gente que me quiz assassinar co-
vard emente tente também cal-
lumniar-me e cobrlr-me de Inju-
rias.

Segunda — é muito mais fácil
procurar diffamar um homem que
se julga fraco e indefeso do que
responder as graves e provadas
aceusações que o vosso jornal tem
publicado sobre o Sr. deputado
Annibal de Toledo e os seus pres-
tigiosos amigos e sócios.

Entretanto, Sr. redactor, dentro
de alguns dias eu fornecerei as
provas de que o Sr. Annibal, além
de tudo mais que já sabels, é tam-
bem um baixo caluniniador.

Agradecido pela publicação des-
ta se subscreve o confrade e leitor.
—Voglnel Pegado. — Rio, 20 —
5 — 1G."

Km cima o Sr. Augusto José da Silva, sua mulher
e seus tres filhiuhos — Bm baixo a cas i destelhada

por ontem do coronel Achilles Pederneiras

apologia levou sua philnucin

I
o- i

I

mais petulantes o atrevidas con-
cliisões. com o intui'... de elevar-
.-o a .-; e a»s seus companheiros
de sntainn.

".Vosso Senhor, dizia esse padre
ni altos brados, Nosso Senhor.

•.ara governar seu mundo, fez-s •

padre, .lá seu pa| era lambem pa-
ilré — o Padre líternn. Níte, ns
padres, devemos nos ufonar. ven-
tio-nos collega? tle sacerilnciu eoni j

próprio .lesus rhristo. K!i • quer
oue o chamemos e consideremos
¦¦padre. Vejam que elle quer que
'. reconheça mo*» cum ti " pa .Ire",
OiKjam bem: "Padre" nosso mu
,.„iAs ii" '••'•... snntlflcado se.':i o
\*o*5o nome... Pa d rs, pairo, jju-
rii-e. nos .. somos, .lesus Chrlsto "
•'¦. o seu ipal .. .'. Que ma!i
ria. que maior ventura que ser pa-
dre? listamos no lado de Díiis e
i>¦ im * de Iodos os potentados. A
u.'-. os padres, como emanações

• iíi divindade, deve caber o gover-
no do sociedade o :. direcção dos
homens. Padre, pndi'?.,. quem
acima de n¦*>^, fjuem an nosso la-

••['••Ir'-" nosso, puo t* niio, qu.e
cheira a s." Impío. "ft: nosso, pai
:m>-.-ii. pai nosso". Christo •'• nosso
pai. Sejamos seus filhos,

..;:„. s —iv-:';«;.
ili.lll. Vliiiiini,

Nos corredores Jo Senado
u Sr. WaltreJo Leal e um ho-

in ni Jas Arábias.
l*m exemplo :

Kntão, revi rondo, que me >liz
,1a escolha do Sr. Gamillo de Hol-
landa pari presidente da Para-
hylia '.'

Que hei .!..• dizer '.' I" um ad-
versario meu...

Mis V. Hevma. adopta esta
' andl latura '.'

\ã...
Vai eutilo combatel-a,..
Não.
l'ni'i. nbandonii a política;

. menos a da Parahyha '.'

A escolha do Sr. lüsparidluo Mon-
líriro paia a vaga do iSr. l''ells!ie]io
Freire na «'amara dos Dwputados
i-ai deierml.ur talvez, uma seisão

:m politica de Sergipe.
ii Sr. SJrue.ra dc ..Menezes ainda

não cahltl em si depois da escolha
ilíije candidato.

S, I3x., uni dos procereu do par-
lido que manda em Sergipe, nem
.... menos foi avisado dessa escolha.

Soube do caso — dizia hontem
. . Sr. Slíiuelra de Menezes — pela

j"!iura dos jornaes daqui.
• A cousa fui feita então á Intel-

ril revelia «le V. Bx, '.'

15* .-.111111 diz.
13 V. Bx. rompe eom o par-

;:¦!.. 1
Por emquanto nada posso adi-

Miilar. Ksperu uma explicação «obre
esse Cacto,

O Sr. lásperldluo .Monteiro, o can-
didato que vai sclnlir a política
íerglpana, esteve hontem no Sc-
'lado. em conferência eom os Srs«.
Pereira fjobo e Guilherme e Cum-

pos, 'iJo Sr, Siqueira de :.\l»nezes
nem se approxlmou.

O Sr. Dias de Barros também
cit«vo no Senado.

"Fon-Foii?'
Ue tod.-w ns revistas flSKiint^s «•

humorística* uppurecldas no Bra-
!•¦.:. "Kcn-Pon" !.'• positivamente
_jliella que mais facilmente soube
»ni:iolgar n afinação do publico e
meieeer o» seus appliusos. Cala
iiut.'oro seu ronsiitue uniu nova vi-
r-i«iriii O numero Je hontem do
-|-'»!l-!-'rtn" ,'• ainda uma n'i.'a vi-
•>tnrl.i. I"<tü cheio, viria iisslnvi. "e

!—*'.<ir.-i ilKimlavel «• abundanle. Traz
u.:.i u?iki encantadora.

¦• rliílnalisslmo discurso do Sr.
D: . BorsBs de Me.le::-.^. pronun-
ciado unte-hontem cm Porto Ale-
are, serviu de them.i i conversn<« d-
deputados rla-grandcnses. Alguns
rpjuhilnvani com o restabeíecituen-
i.. do chefe. Mas entre os repre-
sentamos de outros I2st_-ln.s a lm-
pressão ora outra. E de um pau-
llsui ouvimos a ssr.ulnte phrase :

— I'1 extraordinuiio que i.
slderte d ¦ Hstu-.lo, homem
au estndn de tados os pri
administrativos, ouse receita
processo rtT^az d,;, "salvar

n :>ro-
affelto
i lemas
como

i P.r.i-

l.i lacto uccorric-j nontem, mima
ileiK-inicnc a do Arsenal de Guerra,
na Ponta >!•! Caju', representa,
pela narrativa une deile nos veiu
lazer n Sr. Augiuto José da Silva
e que abaixo verão os leitores,
uma inqualificável violência por
parte tio director daquèllc estabe-
leciiiiciuo, e aintla mais, uma prova
.:.. sua ikshtHiKoid.". 

';¦.

lionicm, a tarde, iiuando princi-
piavamos a nossa fa na do dia. ap-
parece em nossa re.i:u\"o uni ca-
.:.;. d Sr. Augusto José ila Silva e
s::h mulher. Aü-je :'"rcita3 da Silva,

i trazeiido' e.-ta um tillio menor ao
\ coilo.
/ — Vimos trazer uma queixa á

Gazela, dis.-e-nas o Sr. Ans-uslú,

traua-iliar nu Arsenal ue Marinha,
como lavador de iiratc-, isto no
«ha i." do corrente. Pouco antes
de pariir para comeqar a nova

recebi um chamado tio coro-
:uer;H'iras. Sui pondo que se
•v tio minha volta para .. Ar-
tle Guerra, onde eu havia
i.iii ai^ru"- direito- pela an-
i:l.. r;'-.;.v: não me aorcscii-

Arsenal de Mar.r.lia na-
dia. afim da enu-n ler-níc

i antitfo chefe. Com isso
a coilucaijão <|uc lu. ia :

vida.
ne; I'
trata-
scnal
acíqui:

com
perdi

A banixwla paranaense solicitou
do ISr. presidente da Kepubltca
¦uma audiência especial, que se reu-
Usou hontom, ás 1 1|2 da tarde, no
¦palácio do Cattete. .Essa coníeren-
cia. versou, além da questão de II-
mltes, conforme noticiamos em ou-
iro local, sybre a questão do carvão
paranaense, hoje mais do quo min-
ca em fúco e que, effecttvumenta,
constltuirt em próximo futuro a
base da. independência da irfdustrla
nao! onu 1.

Esla.mos informados i|ue o Sr.
presidente da Republica mostrou-
se muito interessado pelo desenvol-
viuient.) dessa Industrio do carvão,
e, nesse sentido, trocou idéits du-
ni ii to algum tempo com os repre-
Sentamtes do Paraná, sobre as me-
didas mais convenientes .'i lucre-
•mentação daquella nova industria.

U Sr. Wenceslau lira?, saüontou,
sobretudo, a necessidade de facllí-
tar os meios de transporte com a
coiistrucijão de e^tra ias de Cerro
nos po: lios

l'\'ÍS
indo inelli.
•nci.i de ju. .d..

A comrnissão de Poderes
continua a eu vir o libello do

Sr. Thomaz Delfino contra o
Sr. Irineu Machado

O Dr. Thomaz Delfino dos San-toe. eontesiòmto do diploma do Sr.Irineu 'Machado, continuou hontema leitura do seu formidável traba-'lho.
A's 2 1{_ horas da tarde, presen-tes os membros da eomminsão d"iPoderes, na sala da bibliotheca doSenado, .o Sr. senador BernardoiMontalro declarou aberta a reunião,dando a palavra ao Dr. TiiómasiDelfino. o Illustre cóntestànte ti-nha. na ultima reunião, terminado oesiudo das actas falsos da fresue-

zia de «S. ,ro««. Antes de entrar naajialyse dos du ã" pretoria (SantoAntônioi, fez ver ii commissão quea. expressão "phosphoros" de querepetidamente se serviu no exame
das artas de S. dose, não era a
main própria, porquanto iníu se
tratava de indivíduos quo houves-
«etn votado em nome de outros nos
lecaes dns secqões e .-.im Ap assl-
ímatyirus proâseiraniente (Iilsiílca-
das, fora das mesnnns secç-ões, em
Vpontoii escoihl.dos :pa.i«j esi» fim
por conhecido-s empreiteiros de
eleicjües e nos dias subsequentes ao
pleito.

A fraude em Santo Antônio foi
idêntica á de S. .loa'. Xaque-lla pa-roehia existem cerca de 1.200 elel-
toros. Pois bem. Apesar da chuva
que cabia no dia da eleieito o Sr.
Irin-eu Machado oontíeguiu., nas sun.s
aetas, este milagre : só faltaram
lã!) eleitores, entr-' vívon e mortos!

Quando o Dr. Delfino frisou este
facto, um dos nasistentes deu, om
voz baixa, ente aparte :

— '"São milagres de Santo Ant.v
nio, o santo casamenteiro, que já
uniu r, Irineu com o Azeredo".

A verdade. porém, é que em
•Santo t.Vnto-nio não houve eleição,
mas apenas um "zorG bem regudo",
sognndo a f.'!i-: expressão do mos-
mo anarteiinte,

Na C1 pretoria (Gloria), o illustr»
cândida to ccnllaítante também
pjpontdu alsuns vlelos e fraudes,
estas ultimas praticadas em secções
que não ituncclonaram, segundo o
testemunho dn chefe il? policia e
quo appareoeram como tendo fiinc-
clonado. grayas it chimicu eleitoral
do candidato contestado, que apro-
sentou, pnr seus amigos, resultados•fantásticos, feitos em cadernos de
papo!.

Xa 7' pretoria (Lagoa o Gávea,),
a fraude também campeou em lar-
fja escala, praticada pela "pho.s-
phorescencla" du Sr. Irineu Ma-
chado.

Xa 1' secçâo da 71
mesa eleitoral injcrev
n tí .. :i. -.".. que foram
meate compareceram.
rarani .. livro. Como,

Q UESTÕES* LU TERÁ RIAS
—<*»¦

A Poesia da Sra. Giíka da
Costa Machado

tante
I,- aiaiment

..'.i!.'àii d fr«
p.

ròr;-. com o eai-'
Moslrou-se s. Kx.
dn na ;a;n:"iliata

d.'
im

Idade .1 • condi-
o estrangeiro,
multo empenha-
oi lição desse as-

.ipidicação da religiãosll" a slmple
positivista :

Realmente, no Iti0 Grande a li-
benliide espiritual, como ne vi, '5
um facto.. I53se discurso, aliás, tal-
vez possa multu bem '-c-v um sym-
ptomu du estado pathoic.gieo do Dr.
Borges de .Medeiros.

Uni todo caso, ninguém negará
qu.' no Brasil 6 mundo político tom
aspectos Ineilltus e irrecusavelmen-
te pllhorlcos.

Para complotar a altitude do Dr.
Medeiros, .. che.fe de policia esta-
•Ui.il. segundo narram todos os te-
legrummas, respondeu-lhe com uma
formidável de3calçadelra contra to-
da a imprensa .. .

Esse presidente de Estado, esse
chefe de Policia . ..

Ahi está um "vaudeville".

jerfelto. K' extraordinário

ijunsi ePíiaüsaclo, emquanto tios
olho.; ce sua mulher broiaivam 

'.:-.-

primas.
Tenha a íiondade de fallar.
l'ui, durante sei-; annos, ser-

veute Tio Arsena! de (iticrra, ondo i
linha a .'.ária dc, 2?;.O0 para :ra- |

ndo-nic an co' 
i dec

:::•!). A|ircsc:i
i'ei!eri'e:ra5, -jiisací ;.::':
de. cm ve:-: de ser reinl
celiec um itilinuitiiHi pa
imti.asye do barracão. c:\
aliás, já estava pa.iío ati
corrente mez, cniríôrmc
<\.::- está no Aríena! e

! já ex/! |iiei.
i..(':i manhã, c

. |

;:-:.•!.¦'." re-
.'.-: '|-.ie me
jo aluguel,

: u í:!li do
o boletim

da fôrma

iniptu

sadiirf i
., flllf! •.

du um

¦letr.brundo mesmo uue to-
?.\*períenchis a.t_ agora reaJÍ-
'in íliii um êxito completo,
..•m ennfirmar as espor:iin,'as
próximo resurgimento .ias

inòuslrias.

pela ui
Hoii

balhar como um mouro. Habito,
ha já bastante tempo, com minha
mulher e irc< filhinhos, uni mo-
destu barracão na Villa S. Lázaro,
na Ponta do Caiu', pelo qual sem-
prC paguei a aluguel de j ° " so-
bre os meus vencimentos, aluguel
esse que era mensalmente tlescon-
lado, conforme consta '.vir, boletins
do Arseiial. Ultimamente, o dire-
c:nr. coronel Achilles Pederneira.?,
entendeu de ceder o barracão a um
outro empregado tio Arsenal, o
qual, nas horas vngas, negocia cm

I aves e nvi». Pediu-me que sabisse.
1" | l;iz-;ho ver que, dado o reduzido
E' j salário que percebia, não me era

único. K iiede musica de gênero I.possível, tíe uma hora para outra,
ulegre, J alugar uni casebre, por mais mo-

j deslo que fosse. O director voltou
• já carga, dias depois. Respondi-1'.ic

O Sr. Antônio Carlos homem re- da mesma íórma. Xo dia g deste
fulgiti. soberbo, eom um gesto que j mez, estava eu próximo ao ele

mais acabada auto-blo- j dor do Arsenal, quandi
ximou de mim o director

vaie peia
grapl.ia.

Xinguem no Monroe ignorava que
n Sr. Pedro Moaeyr, multo apógadu
ás suas funerões de membro dn
commissão de Constituição. I.egis- j '

la«;ão (• Justiça, rahoava som tré-
goas contra o "leader", por não ter
sido Incluído esto anno na chapa
offieial.

Inesperadamente a renuncia do
Sr, Henrique Vulgn abriu um ela-
m nessa commlssão. Logo se mur-
murou que o presidente veria com
bons olhos a escolha do 'Sr. Verts-
simo de Mello.

O Sr. Aaionio ("arlos. porém, d"-
pois de hustilisar o deputado rio-
grandense, e>5el'Ulndo-ç da chupa,
mas Inteirado da campanha que
contra elle o Sr. Moaeyr ji faula
pelos corredores, meditou...

Meditou com afinco e com aqyel-
le denodo notável Kiue nos seus éter-
nos sorrisos vive tão energicamente
expresso, resolveu erguer-se numa
altitude decidida e inquebruntavel 1

Chamou o si o Sr. Moaeyr, pas-
sou-lhe enamoradamente a mão
maoia pelos hombros, murmurou
lhe as phrases mais idyíllcas e lhe
annunclou a sua nomeação para o
almejado cargo,

O Sr. Antônio Carlos se julga
um fiel continuado.- das gloriosas
tradições da energia dos Andraxlas,..

se apuro-
e per.gun-

tou-mc. cm tom severo, o que es-
tava fazendo alli. Rcsponói-Hie

que estava esperando o elevador.
ifanto bastou para que eu fosse
despedido do Arsenal, depois de
tantos annos de serviço. Resignei-
me, apesar dos meus encargos de
faniilia e tratei de arranjar nova
collocação. Depois dc algum es-
forco nesse sentido, arranjei para

m gosta do hrker tem

Ooíàole iodo o aono tem
lo meu barracão. Para logo, e-.-e \ KfnVJl í CflUPA L i«m<
,esso:i! entro.., a «destelhar o bar- b-iNI hUJILol 3 IHSZ3.

meu l;
tuacáo
passe: pelo vexame de softrer um
despejo, que constituo, unia violcn-
cia uiimiuavei. Um caminhão do
Arsenal, trazendo quatro serventeí
c um eiicarrogp-lo. parou á par
(
pch.iuai UlUiUit .: 'ucatu-iirti <.» u.\i-, i
ração e a atirar os meu.'- caenreus I
para o lado dc fora, ao mesmo i
tempo t,:c as telhas era:?, postas no
caminhão. Foi umá scen.i rápida
e brutal. Eu c minha mulher só
tivemos tempo dc tirar os nosso;
filhiuhos. Dous tldllcs deixámos
sentados do lado dc fora, sem uma

pessoa que delies tomasse conta,
emquantp tomávamos a delibera-
ção dc vir até aqui trazer essa

queixa. ;: pé, por não termos um
iiickel para o bond.

Os dons filhiuhos que lá deixá-
mos >ão um casal, sendo que o
menino tem (i annos e a menina-!.
['Imquanto o Sr. Augusto nos fa-
zia essa Iriste narrativa, sua 11111-
iher derramava lagrimas copiosas.

I'.'. como se vê, uma violência," c
afiem de tudo. uma falta de Htima-
nidade, destelliar-se o lar que
abriga uma familia paupérrima, su-

jeitando-a não só a perambular
pelas ruas sem um abrigo, mas

ainda ao vexame que sempre pro-
porcioua um despejo.

ANGU' Dii CAIiOÇO

O cozinheiro da pensão Arriaga recebe
uma laçada ile se» ajudante

A victima ern estado grave e o
criminoso preso

I

o-

f.*.
¦r» !.;>.:s:i- patrício Kontns Ouinunt jdn Sr

.. • . l!?.<u:iio. -u-r.i I -c• i-l<i n ••"'- í
h.i*.*«r-.« f"!l • n-pi-o.v-ntir l—r 1

•usiiio de ii.: i'h'.'.'..l.i e. ... ..i I4i- J

TlirriH Duvlillca — Torre de Da-
vid ! Torre de Belleza, de Forca e
de Silencio. Torre de Helleza —

porque fi a synthese da formosura
dii.s hebréns, olhos sonhadores, fa-
ligados de sonhar heroísmos, outis
morena, fatlgada de resistir ao Boi.
Turre de Ha vid — Torre de Força !
Delia pendem as armaduras dos
fortes-. Do alto delia combatiam os
besteiros do Hei. Uo alto delia le-
vantava o Kel-:I'ropheta OH btUfiOU,
implorando o auxilio de .lehovah-
Sabaoth, contra os da terra de Ma-
dian, contra os da tribu de Ama-
lec, contra o« philisieus devastado-
res ! Torre de Davld — Torr? do
Silencio ! Do alto delia contemplava
Davld os campos do seu reino, as
seiras em flor, os jardins reaew, o
templo em que repousava n Arca
da Alliiiiign, diante da «iiial tremiam
os valentes e curvavam a fronte os
reis*e «o ereruiam os olhos pontl-
fiees ! Torre de Silencio em que Da-
vld esperava o que havia de vir re-
diluir a sua ra<;a e louvava « «eu
Deus, compondo o ttsalterío ! Maria
,'¦ a person!f!caeno da belleiia moral,
a synth,ese da força espiritual au-
xüi.id.i pela Graça, n amante do
.-':! i.ei.i «* il.t 1'ontí mpl.içilo estati-
e_ - Tiirris I.Mvlilim..

.5° districto, onde foi tutoado em
flagrante,

Emquanto isso. o ferido era soe-
corrido pela Assistência, sendo c;n
seguida removido para a Santa
Casa.

O estado Ce Andrade, segundo
fomos informados, é grave.

(Monteiro é portuguez, dc 42 an-
:ios dc edade c residente á rua Sc-
nhor dos Passos 11. 160. A victima

! é de .naciotiaiUda.de ficspanhola, dc
. 22 annos, solteiro c morador á rua
i :V: Santa Luzia h. 218,

Banco do Brasil

Não houve asssüibíéa porfalta
! di

'Por falta de numero não se rea-
lisou, Jionfem, n. aasembléa geral

| extraordinária do Banco do Bra-
sll, convocada j,á pela iiesníula
vez.

^_________________, -^' ' hora da tarda o iDr. Home-
__B ro Baptista convidou para secreta-

rios, eom.pletarfdo a mesa, os íSrs.'•'riiVolino Cardoíjo e Conrado. ,1a-
eoh de NJemeyer.

\'r ti ficou-se estacam presen tèft
apenas 19 nccIonlHtas, represen-
tando 1H.7Ü9 acçnes correspon-
dentes a lã.73l' votos, numero in-
sufficlente para a realização da as-
aembléa.

ISer4 convocada, de confor.mlda-
de com os estatutos, -unia terceira
r ultima ,'isse.nililfa geral, funeelo-
liando com qualquer numero,
quarta-feira, 24 do corrente, x 1
hora da tarde.

Era corrente entre os directores
e aceionlsUis que o representante
do Thesouro Nacional estava nu-
torteado a votar a ifavor da refor-
11111 dos estatutos, que augmenta o

da pensão Arriaga onde traba- íTZxTlZo"" 
'""'T* fle

Iham, 1.0 largo do Rosário 11. 24. 
A luta foi renhida, o que desper- | Do Sr. Dr. Agostinho Porto, dire-

lou a attenção dc vários curiosos.! r",r '.''•¦ F" F' °^l° '!",-\""as, rece-
;,,..i...-: 11 l'011 hontem, n Sr. ministro da Via-inclusive os empregados da pen- Çfin ,, BeKI,[nl.e uiegranima :
sao. Ivm dado momento Manoel | ''Communleo o V. Kx. que. no dia
Monteiro, que estava indignado i -- k)" corrente, começarão a correr,
com as observações dc seu chefe

fl SITUAÇÃO Dfl PRflÇfl
Continuava a nossa praça em

condições .bastante lisonjeiras; mas
03 sabbados, porque são melo fe-
riados, não permlttem maior dos-
envolvimento.

Em todo o ca^o, „ cambio func-
ciou ou em trabalhos de alta, tenà.i
a Eolsa regulado animada, mas
com os papeis em evidencia mal
collocados.

u-Xcepciona'lmente, ponêm, subi-
ram n.s Loterias n US. a qup foram
fechadas 5.000 ucçSes, dir.cndo-so
qup para resgate,

O camlbio aluiu operações a
12 3|1 R e \2 T:í2 d., logo depois
tornando-se geral a melhor, a que
permaneceu o mercado com
papeis de cobertura a 12 ÍI 32 o
12 'O li d., tendo um dos bancos
fornecido letras n 12 1|4 d.

A llolsa funecionoti bastante an!-
mada, principalmente em negoolos
sobre apólices, que, aliás, não nifl-
'.horaram de preçios.

Os papeis de jogo. exceptuaii.lo
os negócios eventiiaes em I.o* crias,
•careceram de interesse, não sô por-
que se aehavain fracos, como por-
que foram pouco negociados.

Com a alta do cambio estiveram
frouxos os .soberanos, que regula-
mm com vendedores a 10*900 e
compradores n MifSUO. sem nego-
cios no iiiprcad'0, mus com opera-
ções em hameos a 19Í90O.

Os "bônus", que tendem a des-
apparecer por completo, pela sua
conversão-em apólices geraes, ac-
ousaram ainda os descontos de 7 a
7 1(2 %; sem negócios de Intereese.

Os merc_dos de caW, asmiear e
algodão estiveram ainda paralysa-
dos, regulando todos com preços
mal collocados por Isso.

O café uecusou as cotações dp
10$800 e 10S900, mas com vendas
de 000 saccas.

.0 assucor regulou Inalterado,
sendo as sabidas de 3.979, sem ven-

dos.
O algodão continuava sem nego-

cios, em condições nomiiiaes, sendo
as entregas de 13.í fardos.

.—o

pretoria a
eu eleitores
os que real-

Ahi encer-
por&m, fos-

Rom »• :("..< vuii-o c rantos votos i>fi-
11 ii Sr. Irineu, :i metíu resolveu
continuar a lista dc assignaturas
depois dn çncorramsnto. Para Isso
os mesarlos pu_èi.i>m no livro uni
salvii'lor "em tempo", annullando
o termo já feito. IC claro que esse
tiMli.iüi.i 11O0 foi foito n.1 secçfio.
que ni ii:o c.--.lo ,H estava fechada;
Apporece o Sr. Irineu. nessa secçãu
de 2". eleitores, com mais de cin-
eoento votos.

Xa .T .-•>-••.•! ãn da mesma pretoria,
nli'.m d' outros vícios demonstra-
dos pelo 1':'. Delfino, apparseem
nrrancuilas tres folhas (ns. ii, '1 e
71, ficando solta unia folha dando
maioria ao candidato da fraude, Fr.
Irineu Machado.

Bm SanfAima iS" pretoria), o
Dr. Tlinm:!-.! De!.f!no contava com
l).irü;s plementoir eleitoraei- ; por
isso. 'o 

Sr. Irineu. deapresando o
resultado rea! dn pleito, que lhe não
nprovoltiiva, mundo» (\uo os spup
a urges fizessem a sua "eleição" em
cadernos de papel, excep:ii na I*
upcfjfio nii^. sen Üo dtri-íUla pólo

fiigólvte lla.va. .1 in: tk político do Sr.
Irineu. a "elçlção" foi reailísada
em livro..!, nos quaes se eneoritiuni
resultados absolutamente fa.nt.isti-
co:'. pela IntrodUiCQão costumeira dos
"phosphoros".

Xess.i 1" sncçflo, us 'phosp.h'oros",
tondo recebido ordem de votar duas
o ires vexes, com diversos nomes o
recelnsos de sor pilhados em flagran-
ie. votavam u primeira vez e vn!-
tavam, ou com roupa dlfforente, ou
fazendo uso de óculos escuros e ou-
tros artlEIiioii.

O Dr. Thomaz Delfino quasi ter-
minou u annlyse das actas çioito-
raes du 1" districto, devendo, pois,
ívmni.la-feira. enltrar n.o 2o dls-
wicto.

A impressão causada pelo traba-
lho do Dr. DeVflno é. dia a dia.
maior. Hontem Vi corria 110 Senado
que. diante desse trabalho, o reco-
nheeido ser.l o Dr. Delfino, con-
iforine registrou hontem a nossa
presadn coüeua "A Xoiicia".

Xa sala da. blblicftheca do Se-
'vido. uni jornalista lembrou a hv-
p.jlhese da .'innullação do nlcito. ao
que respondeu uni conhecido senn-
dor. estranh.i ás lutas políticas do
Districto Federal :

— Que adin.ma isso ? A aniiiilla-
cão seria a repetição dessa come-
dia que o Delíino esti mostrando,
pjina-sfl i fraude com a annuKoção
das secções em que ella campeou;
mas apurem-se ns secções cscolma-
das de vícios, pondo termo dc uma
voz 11,pape caso.o-
O CONSUMO DO CARVÃO XO

ItflXlSTIOlUO UA .IISTIÇV

O ministro da Justiça já está de

posse (Vi relação do consumo, du-
rante o anuo passado, do carvão
dc pedra, fornecida pelos chefes
das repartições subordinadas ao

seu ministério, a qual 
'fora 

pedida

pelo seu collesra do K.uerior.
Por es3a relação verifica-se que

foram .fornecidas, nesse periodo.
84,; toneladas dc carvão, sen

<le"Cardi.fi. 12<4&; Cokc. 262
New-Castlc. i8j: Antliracite.

I2; Breese, 16.

0:

poria,
——

>liiliurl Miiulclro, criinlnuMo

Uma ligeira reprchensão por se
ter descuidado no serviço da cozi-
nha, deu motivo hontem, a que o
ajudante de cozinheiro .Manoel
.Monteiro se travasse dc razões
com o seu chefe José de Andrade.

K)s dons cntcirdcdorcs 'da arte
culinária se atracaram na cozinha

José ile Andrade, iwfestiu contra
este de íac.i cm punho, vhrando-
ilic rapidamente nm profundo ro!-
pe ria rcjrão abdominal.

O criminoso tcr.tou íüjrir, mas
não o cònscjr.iui, devido á intima-
cão do., demais empreg.; 

'n 
da pen-

:;".o. que o levaram a décRacia do

0 dia rio Sr. presidente da Republica
.() Sr, presidente da Republica

recebeu limitem, nn palácio do
Cattete, em audiências provlamen-
te .ínircadas os Srs. senador .1'ires
•.Ferreira, deputado Souza e Silva,
Cândido Qniífree, Adolpho Vieira da
Cunha, coronel Vaieiniini Gonçalves
I':tiíiii. Intendente Honorio fPlmentel
e Custodio iaistosu.

Conferenclaram hontem á tarde,
no palácio do Cattete, com o Sr.
presidente da Republica o Sr. ml-
nistro da Vlaçao, senador Berna 1-
do .Monteiro e deputado Antônio
Carlos, "lt-uler" da maioria na Ca-
ma ra.

Relativamente a nues.ãu le llml-
tes entre os Estados do Paraná e
Santa Cilhnrina confeienciarain
hontom, fl tarde, com a Sr. presi-
dente da Republica, no palnclo do
Cattete. oj deputados paranítensea
Lulü Bartholomeu. .loão Pernetta e
ljij'1 Antônio Xivler.

Tom ri «¦)-. presidente dn Repu-

Fraitco-Boclie
(Recebemos a sepaiinre carta :
"Rio de. .loneírn. le is mai 1916—

Au "Vraneais" auteur de la leftre á
UMt. 'Briand — Rio. Monsleur — .le
\oiis apprnuve fort dv:'l:.irer la n-
llglo.1 de .Mr. Briand sur la "per-

sonalité" de ".laiius-'franeo-liiiclie' .
que voiis venez !.le si blen dêarlre.
Votre immortei eompatrlote I^a-
IPontaltne en avalt déjá donne un
avant-gout dans sa í-ble "la chau-
•ve-sourls et les deux belettes" :
•Me suis olseíiu. voyez mes alies'

"je suis sólirls, vlvent les rats".
,Ie suis alli-e, voyez ma illíe.ora-

tlori... -le suis linche, voyez les
I marlis que .ie touehe. . .
! Voua n!aure_ jamais trop de ver-
1 ires pour ifuatlfser "esse affuia-ratp ',

tradiiciion libre, en portugals, d'oi-
seau-rat.

iXgríeE, Moneleur, mes salutatlons
eiuprestíSea. — VT" Un;slllen. bien
alllé. celui-W, mais pas dicore."

«CARETA*
O numero dc hontem da Carele

nada deixou a desejar. Veiu cheio
de boas caricaturas c charges bem
apanhadas. Trouxe as suas secções
de guerra bem desenvolvidas. Nu-
merosas photographias da actuali-
dade entre as suas paginas. Kstã
um numero sobre o qual só se pode
formular elogios.

ns trens niixtos entre Cedro e Aran-
tes. ficando assim restabelecido o
trafego na .parte 'da linha Intcrrom-
plda, por cccasklo das ultimas chu-
vas.

Dentro de um mez. será res.a-.e-n POrf*renclai_m hontem, d.is
i :, 1. ¦'•' •'¦••"•—_^_ j ,,„ rflttpifl. ns "enadores Abdnn'fiirninn 

Ur, Xl-.ho' •- liiirçshvó" l»j>t!«? ,c 
' 

j*,11' 
mim'''\'",:}Tl'

Mral. C'.irn enlerii.-, e oasl-o-i-.ileri. I.: ' I1 ' '"•''*' "aymo. lí.»re_cntantM
tes da» ...ian.-as b r«.«itii»__vi-it«i. de Saniu Cathr.rin.ii

A lli
Soi-lciii- cm _r> tio cor. ím
1 li*. Sõ ««iiiciiiTurãii npn-

IIocm «|nlli'-< 1'roiulu« |ia-
iíiik: 3Ú7i0Sl!|SU0,

Xo Brasil somos nos, os jornalls-
tas, a gente <|ue menos lè os livros
nac."onaes. por falta de tempo, ab-
sorvidos como sempre estamos pelo
trabalho diário e Incessante de...
orientar a opinião. Divros <iue nos
chegam dormem longos dias á es-
.pera de uma ifolga... Quando mui-
to, uma rápida olhadeln, para os
eflfeitos de registro e nada móis.

E' por isso rrue «0 agora posso
rabiscar (As pressas) algumas li-
nhas a respeito dos Crystacs parti-
dos, da Sra. Clilka 'Machado, livro
cuja apparição produziu certo ru-
mor. Irmaginem que o Sr. Osório
J)uque EJstrada, habitualmente tão
reservado nas suas apreciações cri-
ticos, chegou a escrever «.ne era

preciso reunir-se uma solemne tes-
ta, em homenagem 'á autora dos
Crystacs partidos, na senhoras bra-
sileiras, 'faltando então em nome
de todas... o Sr. conselheiro liny
Barbosa ! !Não sei como seria pos-
sivel conciliar o espirito das senho-
ras de bõa socie/dade com o espiri-
to de uma poetisa «rue, _ pag. IS
do livro, tem o máo gosto de escre-
ver estas cousas plebéas :

E que goso sentir-me em plena ü-
[•berdo.de,

Longe do jugo vil dos homens e da
[ronda

Da velha 'Sociedade
~A Messalina hedionda
Que, da vida no eterno carnaval,
Se exhibe fantasiada de vestal!,..

Isto da ao livro da Sra. (I.ili.i
Machado certo tom anarchista que
recorda a irrespirável graveolencla
das alfurjas e {jliottos das cidades
malditas. Declamarão muito boa
para demoor_tas judeus mas abso-
hitarnente Imprópria de uma poeti-
sa, de uma artista, «.uo tem o dever
de ser aristocrata de iitéas, quando
não o possa ser pe!o sangue 011 iie!u
silmaçâo social.

•A sociedade está muito bem or-
ganlsad-a. iSe algum excesso se lhe
pôde lançar em rosto é o de bane-
volencki para com a nevrose de de-
mooraoia, que, se não fôr atalhada
a tempo, acabará subvertendo tudo.

Passemos, porém, adiaato e exa-
minemos o cspàrlto dos Crystacs
pUiiiMoS. deixando dei lado a, technl-
ca e a fôrma, sobre as quaes ha-
partidos, deixando de lado a tech-
n!ea e a fOrmu, sobre a>s onaes ha-
via muito que escrever, mas não
ha tempo nem espaço para Isso.

A musa da poetisa é canicterisa-
damento erotomana, Não tem larga
concepção do inundo nem da vida,
ou melhor, só concebo a vida e o
mundo por imagens eróticas, moti-
vo por que julgo que este livro de-
ve ter grande acceitaçao entre os
colleglaes e as meninas sabidas...
i.Xada recebi _a autora — em tem-
Po o declaro — para fazer ao seu
livro este reclamo).

O seu horizonte visual >'• resjri-
cto. Vara a. Sra. flilka 'Machado a
iuz lê "o sêmen do Sol que a Mãi-
Terra'fecunda" (pa_. 15). As ma-
jíhüte gloriosas :dão-'.he "desejos de
cantar, de vibrar, de gosar": analy-
sando os seus movimentos "do lm-
mainlsada leiina" (para rimar com
mesma) ella tem a Impressa- de se
transformar cm outro ser o "sahir a
correr qual desenfreado potro, por
esses campos" — ípag. 19). I3n-
tão exclama com encantadora sim-

piicidade :

Ter ímpetos de voar
Mas presa me manter no ergastulo

[do lar,
Sem 11 UlKTfíicão que o organismo

[requer,
Ficar na inércia, auroz que o ideal

[tolhe e quebranía...

E brada que antes sor pedra ou
planta do que ser «Mulher ! .. .

O perfume do samlalo desperta-
¦lhe "desejo inimenso de prazeres
sensuaes" e a leva <i entrar na fio-
resta "onde a Luxurla como uma
serpente assoma !" (pag. 25), Até
.nos templos ruge a sua sensualida-
de : se ella sente o perfume do ln-
censo, 110 seu olfacto "andam azas
hra.ncas y-G^sindo..." (pa.g. 2X).
Uma rosa, em que Theophile Clau-
thier descobriria um espectro, í pa-
ra a Sra. Gllka "symbolo da Volu-
.pia a excitar o Desejo"; e o seu per-
íume é "a um tempo excitante e
emolliente." (pags. 28 e 29). Uma
trepadeira tem "sensual fragran-
cia" a cujo appello, "mesmo a dis-
tancla", o seu 'olfacto sente,
Qual pachorrento gato,
O prazer emolliente

De uma enluvada mão a acariciai-
[lhe o pello..."

O perfume da trepadeira "é me-
¦loso", com "qualquer cousa subtil
de luxuriante goso", etc. (pags. 'ò'.i

e 34). A poesia Beijo e o soneto
Sensual fo ultimo tercetto do Sen-
Mini é de iiim mio gosto, de urna
brutalidade atroz) são documentos
do mais alio valor, para o estudo da
paranóia em lltteratura,

.No meio de toda essa barulhada
de beijos, gatos, azas, lesmas. volu-
pias e desejos, os senhores encon-
traiu, de quando em vez, bellas enu-
sas assim :

Olhos macios
Cujos olhares supponho rios
A desaguarem nos olhos meus;
Olhos de tal mysttclsmo feitos,
Que olhos herejes ficam sujeitos,

Só por fitai-os, u crer em Deus...
Xão >'. iludo ist" V Leiam unaia

isto. que •': do Dentro ila Noit» :
As i.irun.lelras estão floridas,
K, soh <> ví-ii alvo do luur,
De branco assim todas vestidas,
Parecem virgens 11 caminho para o

[altar...

Esta composição •'; belllsslma. O
soneto III _a série lüsiilrituoca (<hk»
por signal são rirulto pouco espiri-
tuaes) ó o único espiritual o 6 um
primor. lAijuillo é verdadeira poo-
s:a.

Mas !á '.em de novo o erotismo
agudo. Xa voz do seu amado des-
cobre a poetisa, "sons espasmodlcos
de goso" ip-ig. r,S). u\' pag. 64,
descrevo um Rio o termina pelo
seguinte tercetto :

B julgo-o, quando o vejo. espregui-
[i.-ad.. .1 sesta,

Um satyro, eoni o corpo encurvado,
Ia lamber

O ventre vi.-gina! e vorí!.- da fio-
L resta !...

Três amusant, <_•». mais (Ast drôlo
tout d«i luênic... A." pag. S4, sup-
põe ser a trova "unia. alcova eom-
bria ondo tudo repousa unido, aca-
sulado"; sente "pelios 110 vento",
volúpia que passa "como uma gata
errando em seu eterno cio". A*
pag. 110 exclama :

Ser mulher -\ oh ! atroz, tantalica
[ tristeza !

Ficar na vida, qual uma águia iner-
[ie, presa.

Nos pesados grilhões dos preceitos
[soci«i(>3 !

Como se nós os homens também
não estivéssemos manietados pelos
"pesados 'grilhões dos preceitos so-
ciaes" ! A' pag. 112, invocando o
somno, brada :

"Eis-me lar.guida e nua,
Para a volúpia tua!..."

Tal ê o espirito dos Crystacs par-
Lidos : tendência evidente a trans-
formar o Cosmos em alcova, ten-
denoia a que se poderia dar o nome
do puii-erotlsnío. isto explica beis»
us iilis I de admiração sem anaiyso
que saudaram ns Orj-tacs partidos.
A poetisa apresentou-se nua o por
isso desorientou a critica. Era pro-
ciso, pois. apparecer alguém, bas-
ta.nte habituado a contemplar nu-'
dezes, para. collocado em frente de 

'

muis esta. limpar as lentes do seu,
.poncenõ, recollocal-o no seu log_r,
olhar tranq.uillamente a estatua, am-
dar-lhe ao redor, analysai-a ctrrva 

'

a curva o dizer-lhe com am_v.el ,
fraiuiueza : "Componha-se, minha1,
so 11 hora.. ."

A autora tem traços de semelhan-
ça —pela fôrma, não, mas pela sen-
sualidade — com as poetisas •fran-

cezas da escola de Jane de Ia Vau- ¦
dire, Lúcio Delarue-AIanlrus, Ce-
cile Salivage, IXicalette HenTáque,
Valomino de iSalnt-TPoint, Heleno
Picard o outras, interessantes mu-
sas do «iiiarta ou quinta ordem, pa-
ra as quaes. como diz Jean Domis,
jio Ul seusibllitó dans la Pocsta
fr_i!$aiso <30ntemporaine, a natrare-
za inteira "n'est qu'une vaste ai-
côve ofi elles suecombont, en pro-
olamant <iue leur unfquo croyence
est l'obll__tion oii elles semt de ce-
der a lV-treinto du dieu qu; les do-
mine." (Atada estas raparigas, co-
mo respiram ambiente í-eíquintadn-
mento eivilisado, sabem dizer oc_sas
escabrosas com o atticismo p.eouHar
ás gentes d'alta civilisação. Depois
escrevem numa língua, como a
franceza, em que a expressãio, por
mais enérgica o colorida íitro seja,
nunca chega a ser brutal. Raibc-
lals, traduzido para portuguez, tor-
na-fie quasi obsceno. Bm ír_ncez,
toda a sua liaultc graisso faz rir
mas não ropugna a ninguém. A
nossa língua ó differente. E' Snais
dura, justamente .por ser maia se-
melhante ao latim, que é língua in-
eislva, lingua do eommanido, língua
de soldados. I

Comparemos. A nensualidade des-
bragada <1í- Cecile Sauvage e Dncie
Delarue-Mar«lrus exige champanha
e veste-se n primor : í- pariüiense. A
<lo 'Sr. Olavo BHac ciV-isou-ee,
comiiuinicando com a antíguidade
nos museus e com os modernos por
Intermédio de Paris : 'é carioca o
sabe pisar os salões dc Botafogo.
A dos Crystacs ptirtidos ainda não
visitou a Piinaeotheoa da Escola do
Bellas Artes e usa vestido de riscra-
tiinhii : •'¦ suburbana.

Pena, grande pena. Entretalnto,
como a Sra. Gllka Machado inne-
gaveliiiente tem talento, mas multo
talento, ó licito espenur que nos dê.
bellas cousas se o.uizer estuslar. Es-
tuide os clássicos gregos, os latinos,
os ulleinàes, os ingleses, os fran-
cezes, muito e muito os francxzes,
ob Italltunos e não se eiqueça dos
p-ortugaiezes. íLela Bacine e Corncil-
le, minha senhora, para conhecer
a majestade de um idioma habituai-
monto gracioso; leia Baudelaire, nã.o
para !he assimilar as ldéos da <le-
cadência, mas para aprender com
elle os processos do dissecçao da
iilniii; leia Kmile Verhaerea, que
lhe ensinará a espiritualisar as sen-
saoòes. Depois disso r.lhc pai_ <i
mundo o procure interpretnl-o se-
g.uiido lh'o permittir o seu tempe-
ramento. Crysmes partidos são
apenas corpo. Agora queremos ai-
ma..,

Antônio Torres.

M DE MAIO

Batia de íip
No dia 24 do corrente, anniversa-

riu da batalha de ITtiyuty, deverá
formar um destacamento das tres
nrinas, ás 11 horas, em frente á se-
cretarla da Querra, dahi marchan-
do para ir tomai- posição, em linha
desenvolvida, em parada, na Praça
lj de Novembro, juntu i. estatua do
general Osório.

Depois da chegada do Sr. presi-
dento da Republica e feitas as con-
lineneias devidas a S. Kx., as ban-
deiras. acompanhadas de suas puar-
das, irão se collocar junto ã esta-
tua.

Tomadas essas disposições e dado
o toque de continência, o colnman-
(lauto da forc-i fará executa 1-a, to-
cando as bandos n hymiio nacional
e dando a artilharia unia salva de
19 tiros, que será repetida pelas
fortalezas.

Em seKtiidn a forca d es filará, om
continência, pela frente da estatua.

O destacamento será formado por
duas guardos de honro, de uma
companhia Uc infantaria, cada Uma,

dadas pelas D' e 0' brigadas, um
esquadrão dn 4' brigada de cavai-
laria o uma bateria do 3o grupo do.
obuzes.

Commaudal-o-á o Sr. coronel Do-
mlngoH Jeauino de Albuquerque
Júnior,

Será hasteado a bandeira nos
quartéis o estabelecimentos muita-
res.

A's «1 horas da manhã, uma ban-
da de clarins, dada pela 4" brigud.i.
c uma banda ile musica da 6* bri-
gada, tocarão alvorada junto a es-
latiu.

A" noite dará reíreta uma banda
de musica da 8' brigada de infanta-
ria. no mesmo local.

Durante a ceromonla uma banda
de musica da 5* brigada de infanta-
ria estará colloeada junto a esta-
tua.

Foro 111 convidados os officlaes da
•V dl vi silo a comparecei* «o local
indicado, iKini darem, assira, todo o
rculco a tàn justa home^anoní.

O uniformo para a divislo será ot

SI?" elRarros mislu-
ra, |iara .100 reis
10111 brindes, Lu
pés Sa & C.

"' •J
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NOTICIÁRIO

A GUERRA
lenho, túmulo dos emãesl Verdun túmulo

dos allemaes
A media das perdas inimigas'

nos ulíimos combates cor- j O ultimo ataque allemão foi
responde á metade dos ! levada a efteito por trezentos

effectivos mi' soldados
onwsir nm rer " HAIRIS. 

'20 (Havas).— Confir-
rnifla, <£U — «JtLSpSCiai nia-se que os assaltos que os alie-

Rara a "CSazefa^Naul*! ,tiriea levaram a effeito, a 18 do
í- .__ . .- * corrente, contra as «posições fran-ts.-jsa tentattawa contra, CPZ11S cntre Avocourt o a coiiina
Vesviuss, os allemaes;
pesvlsfam uma £5uanti-
dade enorme de solda»;
das. Uma nota semi».
ofíiciiaõ êà como prova;
as tres seguei Mies esta-'
iisfâcas sõgnificativas:'

O G4' reyãmento de
infantaria (perten-;
ceiate ao 5' corpo) per-,
deu, nos primeiros!
commbatss, 295 mortos,'
115$ feridos e 965 de-
sapparecâdosjo que faz
um íoíai de Ê®iü.

O (95° regâmento sa-,
xão ( pertencente ao_
15" corpo) teve 212 mor-
tos, 8.20© feridos e 67 jdesapparecidos, o que:
faz um total de 1485.

O 5" bafistlhão de ca- j
çaa3©E»es de reservaj
(peptencesííie ao 5o cor- j
po) iewe 94 mortos, 415 1 «{{.ne"™ ija
Feridos e 19 deoappa- fl mmm 0B
resãüos-, o ejue faz um '¦
total de E2S. I

Isto representa uma j
media de perdas egual j
á ffüietacSe dos effecti-l
«os. Se a t55*°E30,"Ç^0*0l!* 1
a mesma para os ou«
tros regimentos que;
í063iaraiT3 parte nos ul-1
ti mos coEtíiaaies de ífer- j
dt!íí3 isiiagiine-se quão':
extraordânarias foram,
as pérsias dos alie-;
Rííães».

LYCEU DE ARTES E OFFICIOS

304. foram extremamente violentos,
ti esforço tio inimigo foi methodica-
mente preparado e tentado depois
do uni «bombardeio de inaudita vio-
lencia, com 300.000 homens tle Iro-
pas .frescas,

Os assaltos resultaram num san-
groiito revê-/, .para os allemaes. Os
Irnnoezes inawlt-in-se e manter-se-
ão firmemente nas suas posições,
diante -das qua.es os allemües nc-
cumulam perdas incalculáveis .para
realisar uni avanço do importância
nulla. lí est«á, provado que em ne-
nlufina parte da fivnte franeexa os
ullemães «lo capuzes de assinnilr.
com exito, uma nova offensiva.

Os Jornaes a«llem5!os dizem que"•fraicassou o ¦ataque tios francezes
contra a coluna 30-1". K' conveni-
ente roptllir que ns forças francezas
Jamais abandonaram acol-Una 804 e
que os últimos combates que alli se
travaram, desenrolaram-se nas en-
costas -septentrionaes.

— Informam tle Roma que o èm-
baixado!- japonez ,naqii'ella capital
declarou que as noticias da frente
franceza são recebidas no Japão
oom granido alegria. Atócrcscentan-
do que os aotos -de heroísmo .prati-
cados «pelos gloriosos exercitosfrau-
cezes, causam em todo o Japão o
mais vivo interesse.

A offensiva dos alia-
dos nosjians

Os franco-inglezes ap-
proximam-sc dc

illonastir
LONDRES, 20 (Especial

para a "Gazeta")- Às tropas
franco-inglezas continuam a
marchar na «direcção de Mo-
nastii. As patrulhas allemãs
e búlgaras que encontram
são postas em debandada. O
estado-maior búlgaro está em
Monastir juntamente com o
estado-maior allemão. A de»
fesa de Monastir está sendo
organlsada sob a direcção de
engenheiros prussianos.

Faltam noticias do exer-
cito servio, que, segundo
consta aqui, partirá de Corfú
e desembarcará em Valona.

Um communicado
francez

iPAÍRllS. 20 (Havas) — Commu-
j nicado offieial:
| 

"Na 'Bélgica dispersámos com o
j fogo da artilharia e da infantaria
: vários grupos inimigos que tenta-' 

vam altiiivessair o canal do Yser,
.'entre Steenetraete e Hòtsas.

Na Champagno os allemaes fi-
zeram laxgo ireo tle gazas asphy-
xiantes na nossa, linha de frente
entre n estrada do Sal-nt-iHilaitie e
Saint «Sotiplet. a estrada, de Souain
e iSonintepy. Todos os ataques que
nessas ilocailidades tentou o inimi-

\VVslli\<ITON. '20 (Havas).- O «" foram repellidos Immediata-

..epiirtamento de Estado recebeu mente pelos nossos tiros de lnirra-
informações de .fontes alHaxlas de [ gjjm. -O inimigo .tambem não ponde
que foi o ten-ente Steinbrinlt. com.-
mandante do submarino allemuo

PARIS, 20 (Havas).— Os alie-
mães tomaram a .offensiva ao longo
do Ysor. tentando, a.liás. inutltmen-
te franquear o canal. Vairlos aero-
planos inimigos bombardearam
r.unUerque e Bergues.

3 pirata que tarpsdeou o "Sussex*' cha-
ma-se Sleinbiink

JFrs&SBçà-JBpasll
ariigo tio "Paris-üi" solire

amiiade enlre os deus paizes

"U.
sex'

IS", fluem torpedeou o 'Sus-

Ainda o torpedeamento dofCTu-
ilia"

1'AIíli-, 20 (Hnvas) — O "Paris-

Midi" nrililysa lioje. iitmi urtigo, ns
canais da iirortuula nmisntlo que
liga o Brasil c a França o oxpllen
as raz.õt-s dosa uUravCüo lio no-
lavei.

Mostra como o pua-gcrinaillsnío,
aaneaçaudu o t-ivilisat.-ão brasileira
c a Infinidade, iitm-aça Uimltcm n
mudado ti» Republica, liara refor-

Car a unidade tln nacionalidade 6
necessário que o Brasil ilcsoiivol-
va o ensino o tló mais alento c

prestigio aos tiii-tiitiiins iitlllsatlos
nl."' ,-i-.«'!:! liara u (llífiisüti da lingun

portllgitoxit. .Tulgn t|tic os p:ii-«'s la-
tüios tln Bliropu tlovcni tippoi' no

pan-gcrmauisuiii innn íjIsii Inlcllc-
ctual ciiiitposiii pelo Brasil, Portu-

Kiil, Franca c llalla. Os professo-
res francews serão os iiicllioifw

vcbiculòs parn n rcalisacãii dessa

luiião.
13 lfriiiir.a «: ••l'ari-«-Mitli":
"O Brasil cs|K va guurtltii' a sua

Iicrsonalitlntlt' o iHK-rfflf.-oiil-ii. A
"óllte" bnisllctra (llBtlnsiic-so cffc-

ctivaaianto por um tios Miais no-

brea o vhti- cultos pelos progres-
sos verificados <-m loilo o miiiulo,

(.'<:lol:rcii!os. nois. fortifiquemos O

iintpUcnnns o iiittjrcnmblo ititcllc-

rtunl o intimo f-fim o Itrnsil."

A Hollanda não eslá satisfeita
com as explicaçtes da

Allemanha
I A.MS-raRD.V-AI. 20 (Havas).— A

noticia tle quo a Allemianha recusou
i-cciuilie.cer-3R culpada «pelo torpe-
fie.nmonto do "Tuba-ntla" im-pres-

| sionou profundamente e penosa-
| mente todli íi Hollanda. A fjipliiiao

publica, exige do governo as neces-
sarias providencias para que se faça
completa luz sobre o criminoso at-
tentado nue metteu á pique aquelle
::rnnile paquete 'do Uoyd Real Hol-
Ian dez.

O——

Mudanças de ministros
OÓPIElNHAGlíB, 20 (Haivas).—O

"Benllner Tivgeblaitt" informou hoje
que o Hr. llelnferich, que oecupou o

i curtiu tle mlniiltro das Finanças da
I Allemanha, foi nomeado vice-chan-

ooller, a-llim tle substituir o Sr. Del-
bruck na. ipnsta do Interior.

iAfc-cre.se ent a e.ise jornal que o Sr.
Hoescli, conservador, foi nomeado
ministro 'iln. Agricultura da Prussia.

lima "intetviewlo estadista
servio

effectuar o n.ta.«que qne preparava
a. oeste do Mosa contra .im notisa-s
posições.

«Bombardeio violento durante n
noite das nossas trincheiras entre

bosque de Alvooourt o Mort-
Homme. Nenhum ata.que ile in-
fantaria.

Xos Vosges dispersámos um ntn-

que tios allemües contra um pe-
<queno posto nas proximidades d'e
Unge.

Montem o alferes Navarro aba-
teu o sen décimo primeiro appare-
lho inimigo que veiu cahir dentro
das nossas linhas em Chattan-
court. «Os dous pilotos foram apri-
sionaílos. Outro aeropla-no allemão
atacado p'ílo alferes Xungesser foi

ao chão e.m Borsforges, «ficando ln-

teirameiito destruído. B' este o

quinto aippa.Tetti.0 inimigo que Nun-

PCRser abaite. Tres outros aviões n.l-

ilemães mWrolhatlos pelos ai-iado-

res francezes, caliirtim vertical- ,
mente nas linhas inimigas. j

0«s a.viadores ailemilos lainçairawi, j'durante a noite, numerosas bom- 
j

boft em Diinkcrque e B&rguos, mo- |
Uindo na primeira, cidade uma. mu-

llier e ferindo vinte c sete outras
'.pessoas. «Em Bergues os iprodectls

inimigos mataram cinco prtwoa.s e

. feriram onze- Em represália uma

(«quadrilha franceza partiu im-

! media.tamente para hombaiidéajvos' 
a.can.tonamentoR inimigo:! em

wege, r^arren e ,llandza<?n'e,

tra. belga l.i.nçou

Wy-
ou-

varias bombas
aviação inimigo,

nos ! bomba-s n.ttlngim.in o alvo.1

offansiva aus
iisl

triaca na frente

A resistência italiana ó admi
ravel

Í.ON-PRISS, 2d (A. A.) — Segun
do telegrammas vindos de l.tmi.i PsaiieÇerá O 3 DO IO que lhe
sabe-se aqui qnc a offensiva »«¦«- -H ' - » . .

O sonho da Macedonia1 sobre o centro de- 
em flhtatelles. Algumas dessas

A offensiva aluada
Balkaus

LONDRES, 20 (Especial,' 
para a «Gazeta*). - O "Daily
Chronicle" publica uma «In-
terview" que um dos seus;
redactores obteve do riil- ,„„„ -,„ ,,„... -. .•¦>,.,..„ .„_-,' 
nistro servio Pachitck. Este quem ac^regarj^rua do c^etc^m

disse j ~~ " " ~~

A nação servia jamais j En(P(i dous SlOnílS

Gartdra
Perdeu-se uma

valor só para o
contendo papeis de
dono ; gratifica-se a

trlaca, que a principio se fizera
apnnas sentir na frente ilo Tremi-
no. est í :¦¦«- genemlisando a todos os
pontos tln frente, attinsrtndo om at-
guns seotores uniu violência tles-

ida, a qual se tornil mais terrl-
dou gazes nsphy-

lll-Ü

vel pelo empregi
xiantes. :

Os italianos, porém, segundo nr- ¦
firmam os mesmos nlespachos, têm
respondido os ataques do inimigo |
rom um Vigor (¦ um denotln nunca I
vistos, quebrando, assim, e de um .
modo .absoluto o esforço austríaco, doma:
o quiii «tt-:- itilti! nada tem con
guido.

j\s perdas sfio grando
.i pinte, nns :i. linha
fren nenhuma m

deu a Inglaterra. Os lngle-j
zes e os francezes vão den-1.
tre em breve varrer diante de i
si todos os obstaculos,apoia-'.
dos pelos 150.000 soldados;
que restam do exercito ser--

de parte
ainda nãn sof-

«iliíicação.

O operário .loão da Silva, do 25
iiiiinos tle edade, morador 6, ma Jogo
da Uola n. 102. viajava hontem no
õslribo «le um bond, de segunda
<:lasse ila linha Ipanema ruuio 4
cidado f: ao chegar o vehleulo na
praia de ltototogo, no fazor a curva
da rua da 'Passagem, um bond linha
praia Vermelha, que ia da cidade,
um balaustre deste apanhou Sllvn.
que foi violentamente atirado por

VÍO. _ TIU; desastrada foi a qu«éda, que o
O velho estadsta SerViO • infeliz operário recebeu gravlsalmos". WT" . . . ,.  ferimentos na coAoça, eseoriaflooa

sonha a conquista da rviace-(,,.,,, pP,-nas o comtuõtiea.iior todo o
corpo.

,. ., Chamada a Assistência,
— A Macedonia, disse elle,: vw0 parado Posto c-nira

é habitada por uma raça de
servios,. croatas e slovenos.

Domenagem do corpo
docente ao Ur. Itotten-

court Filho
Os professores do Lyceu de Artes

e Officios, pela commissão com-
posta dos Srs.: Lourenço Tavaros,
João José da Sllvu, Francisco Au-
gusto da Silvu, Alberto Moreira Al-
ves e Álvaro Paes do Barros, leva-
ram a effeito, hontem, a. noite, no
salão de conferências do sumptuoso
edificio da Avenida Rio Branco,
uma significativa manifestação ao
seu director, Dr. -Bethencourt Filho,
para significar os relevantes servi-
ços prestados «por esso educador a
Societlado Propagadora das Bel-
Ias Artes.-

A's -8 horas da noite o vasto salão
se achava repleto da uma asslsten-
cia selecta e elegante, sendo a essa
hora ilatlo inicio ao festival, littero-
artistico-musical. em que tomaram
parte varias pessoas de .reconhecido
valor lntellectual. e diversos artls-
tas bastante conhecidos nesta capi-
tal.

Constituída a mesa, artisticamen-
te ornado, tle flores naturaes, nella
se sentou o Dr. Bethencourt Filho,
ladeado pelo Br. Clodoaldo de Mo-
raes, representante do Dr. Aíranio
Peixoto, director da Instrucção Pu-
blica' «Municipal e por todos os or-
gniüsadores daquella encantadora
festa. , ,

Aberta a sessão, foi «intado pelo
corpo de aluirmos o -Hymno a ban-
deira, acompanhado por uma ban-
da da Brigada, Policial.

O discurso offieial foi pronuncia-
do pelo Dr. Augusto -Frederico da
Silva, vice-direclor do Lyceu.

iFallava em nomo do, congregação
do .bycuu do Artes e ofCiclos. Com
palavras cheios do vibração o en-
thusiasmo reforiu-so ao surto dado
pelo X.yceu. quo apôs viver longos
annos, entre as ruínas, podia-se di-
zer. do um secular edificio, resurgia
agora, com verdadeiro assombro
para os quo sonharam esto feito,
uni dos mais elegantes e sumptuo-
sos palácios da Avenida Rio
liranco.

Esto surto-nada mais era. que
um evocação do excepcional pai do
homenageado, que consagrou uma
existência inteira em relevantes e
esUmaveis serviços iquella extra-
ordinária instituição.

ITormlnou pedindo aos compa-
nlieiros e n. mocidade que dissipava
naquelle templo as nuvens trevosas
do espirito e preparava, e intelligen-
cia para o amparo da própria na-
cionnlitln.de nos dias do futuro, quo
o secundassem num iiurrah 1 ao
Dr. Bethencourt iMlho, o continua-
dor da obra Immortal do seu infa-
tigavel pai.

Brados do enthusiasmo abafaram
as ultimas palavras do orador.

.Fnllou em seguida o alumuo J.
B da Cunha, que pronunciou um
delicado discurso, saudando o seu
director.

Assomou, então .1 tribuna, o Dr.
Bethencourt Filho.

Agradecia ft quella prova de carl-
nho manifestada publicamente pe-
los seus mais queridos companhei-
ros tle jornada o sentia-se feliz por
poder referir-se. no I-ycou, mais
uma vez, numa sessão solenne.

Depois mencionou as alegrias
que s«i aninhavam na sua alma, por
v«"r «pio se havia tornado em rea-
lidado o velho sonho que por .lautos
an-nos alimentara, tal o rejuvenesci-
mento do Dyceu.

Bra feliz por ter podido dcsobrl-
gar-so satisfatoriamente do com-
promlsso que assumira; e, para at-
tingir a «míta- dos- seus itlMe*
niio regateou abandonar a-s lutas
políticas e os próprios interesses
pessoaes, comtn.nto que fosso coroa-
dn de exito a obra quo o. esthetica
aponta como uma das mais com-
pífios daa que se alinham em a
nossa, principal Avenida.

IMas, cabiam a elle somente os
fructos daquella victoria. Ao abne-
gado corpo docento do Dyecu de
Artes e Officlos, cabia egual qui-
nbão, pois que todos, com as ener-
gias conjugadas e com o esforço
mais eloqüente, muito lutaram para
o engrandeclmento da Socledado
Propagadora de Bellas Artes.

Ao terminar, o Dr. Bethencourt
Filho foi -muito applaudido.

Passou-se, então, d execução do
prngramma assim distribuido:

¦'Vision" — (Franz Didla)—Para
violino, pela senhorita» Luiza Car-
tloso Rebello, cx-alumna do Lyceu;
"A dansa"—Poesia tle Domingos
Magdrlnos, recitada pelo autor;
"«Rigoletto"—De Verdl, peKf-tonor
Edgard .Moreira (acompanhado ao
piano pelo maestro .Rmani «Braga).
2" parte—."IRondft capricioso'' —

(Op 14 "Mcndeissohn") para -pia-
no, pela nlumnn. Cora Nymphfl. Fer-
reira França; '"O grando dote." —
De Fellntho de «Almeida, pola. alu-
mna Ancora. OTarino; "Pracludiuno

und allcgro" (S. Pngnani-Kiesiler
-^P.i.ra violino, pela sonhorita. «Lui-
za Cardoso -Robcllo; "Cnristo"—So-

neto de Leal de Souza, pela alumna
Aurora iMonra; "Sonato pa.the.ti-
qu0" .(iBonthoven) — Para;pia-
no, pela alumna do Lyceu D. Com
Nympha ferreira «França.; -"Mono-

10(r0 '•__«Do B. S., pela «hrmna Re-
denta Marinaro; "Tosca"—Do Puc-
cini, pelo tenor Edpard Moreira,
(acompanhado ao plano pelo ^ma-
estro Frnani iBragn; "Hynmo Na-
c_onr__" — iMusi&i de Francisco Ma-
noel da Silvo, e lettra. do Osório
Duftue-iF.straaa, cantado pelos alu-
mnos e aluirmos do Lyceu. Os
acompanhamentos de violino foram
feitos pelo pianista Luiz Wesserle.

RUMO A' ILHA DA TRINDADE

0 "Barroso" zarpou
hontem á noite

A seu bordo seguiu o direetor
do Museu Nacional

0 commandante Fleming em D partido pernista para-
Florianópolis naense indica deputadas

para as próximas eleições

VARIAS NOTAS
A's S horas da noite, zarpou

hontem de nosso porto, com. rumo
'a. Ilha da Trindade, o cruzador"Barroso".

Desde as primeiras horas da
manhil que a seu bordo havia
grande movimentação, por parte
da maruja e de toda a officlllali-
dade, fazendo os últimos preparatl-
vos para a viagem.

(Todos se encontravam satisfeitos
o einthusiaBinatlos pela reallsação
dessa viagem, com a qual, final-
mente ee vai effectuar a oecupa-
«ilo militar daqueile pedaço do
tona brasileira, isolada no Atlau-
tico.

A cada momento chegavam vo-
lumes, caixas, malas o outros
omito apetrechos necessários.

iO ' com mandante do "Barroso"
e «o seu immediato davam as or-
dons indiapensaveis para que tudo
estivesse prompto para o signal
de partida.

A VISITA UAS AMAS AÜTOKI-
DABiíS NiAVAES

A' 1 1|2 da tarde foi o "Barro-
so" -visitado pelo Sr. vice-almiran-
te Gustavo Garnier, chefe do Es-
titd'0-iMalor da Armada, em compa-
nhia do seu ajudante do ordens 1"
tenente Souza. «Lobo.

¦S. F.X. passou a d<ivida. revista
de mostra a todo o navio, estan-
do a guariilção formada e depois
tle se despedir dos officiaes tio gar-
boso cruzador, retirou-se com aa
aicsmati formalidades oom que fô-
ra. recebido.

«Depois tle sahir o Sr. chefe do
Estatlo-Maior chegou ao "Barro-
so". cerca de «2 lll', o Sr. almii-an-
tft Alexandrino do Alencar, minis-
tro da Marinha, e.m companhia de
seu ajudanto de'ordens, 1° tenente
Taylor da, Costa.

O Sr. ministro da Marinha visi-
tou tambem algumas dependências
e depois de palestrar com o com-
mandante do "Barroso" e. officiaes

j fez-lho as suas despedidas, de-
se.iando-lhes feliz viagem.

a «coMsiissÃo i>o arusEu
GIONAIi

NA-

Eram 4 horas, quando o Dr.
Bruno Lobo, director do LMuseu ív*a-
cional, chegou ao "(Barroso" acom-
panlhado dos seus auxlliares, os
Srs. -Arnaldo Blake de Santa
Anna, «professor, e Pedro Peixoto,
preparador de zoologia; José Do-
-iulneos doa Santos FUlho, tpretpara-
dor de mineralogla, e Armando dos
Santos, -praticante do laboratlrio.

O Dr. «Bruno Lobo o os seus au-
xiliares foram acolhidos a uordo
cuiptivamente e conduzidos logo
p.-wa os camarotes que Mie eram
destinados.

A commissão do Museu, conduzia
todos us objectos e apipanelhos ne-
cesstirlos aos minuciosos estudos
«que vai emprehender na ilha, no
que possa interessar ao referido
ostantitacrmento,

N., lancha em que foi (para
bordo o iDr. Bruno Lobo, regressa.-
¦mos para terra.

'Depoi.s o "Barroso" ficou em
pn-lparo.t':'vtis liara .sutspender ferros,
o quo fez togo depois do ter sido
servido o jantar a bordo.

FLORIANÓPOLIS, 20 (A. A.)—
O comimandante Tht-érs Fleming,
sub-chefe da casa anilitar do Sr.
ptresildente da Ropublica. continua
a. ser muito obsequiado. Hontom, o
cormmanidanito Flemjng visitou, re-
tribuindo a visita dos ofificiaea o
quartel do 54" do caçadores e vairlos
collegloa..

Bm companhia do seu ajudante
de ordons, de vários jornalistas e do
commandante do destroyer "Asma-
zonas", o commandante Fleming
rea/lisou um passeio pelo «districto
da Lagoa, onde recebeu excellente
imlpressão dos seus painoramais.«Hoje, o Dr. Felippe SdhmMt, go-
veraador do Estado, oüfereceu-lho
no palácio do governo, um almoço
Inltimo, sendo trocadas saudações
entre o canumandanite Fleming e o
Dr. Feliipipe Sohmidt.

CURÍTYBA, 20 (A. A.)— O dl-
rectorio do partido governtata ln«di-
cou para a eleição de 21 de junho
para deputados esfadoaos, os can-
didatus Drs. EUseu de Campos Mel-
lo, Arthur Martins Franco e .losê
Pinto Rebello Junior. nas vagas de
Carlos Franco de Souza., Drs. Cae-
tano Munhoz iRocha e Alberto .Mou-
telro de Oairvalho e Silva.

Podem discutir, mas
todos preferem a cer-
vejo nacional.

cosi um nno no peito

OFFIOIAIiTDADI-: DO
ROSO"

BAR-

O COMMANDANTE DA ILHA
CHEGA A BORDO

O capitão de corveta. Joaquim
Ribeiro Sobrinho, que vai com-
inundar o destacamento fla ilha,
seguiu para o 'Barroso' 

pouco de-
pois do Sr. ministro da Marinha
du.Ul so retirar.

Tivemos o prazer de ir aV o"Barroso" na mesma lancha em
que ia o commandante Ribeiro
.Sobrinho.

Conversamos, emquanto a ian-
cha aproava para. o "Barroso".

,— Commandante, ns nossas feli-
citações peln. honrosa commissão
de quo vai ser investido.

Obrigado. Devemol-a, porém,
exclusivamente ao nosso ministro.
So não fosse a sua força de von«ta-
de. talvez, ainda não fosse desta
vez.. .

—Que?!
A occupnção da ilha. O que

se ivai fazer agora Jâ se deveria
ter feito.

O commandante vai então
animado.

Animadíssimo, Mas, olhe,
meu amiço, quando voltar é que
llio poderei melhor fallar.

A lancha chegava ao "Barroso"
o nesse Ínterim o commamdanto
Ribeiro Sobrinho lembrou-se quo a
sná boa calpa de borracha ficara
em terra. No interesse de dar as
necessárias ordens para tpie lh'a
mandassem para. bordo, inte.rrom-
peu-oe a nossa palestra.

A NOSSA VISITA AO "BARROSO"

No ''BaTroso" fomos gentilmente
recebidos pelo seu commandaiiite
Lanienha Lins, immediato Costa
Guimarães, bem como pelo medi-
co de .bordo Dr. Barbosa Romeu
o o fyflficinl de serviço Vital de
Aae-vedo. n

D cotrimandante Lamenha Lins
fallou-no6:

<lmo se vê, .14-está tudo prom-
pto. Esperamos apenas o Dr. Bru-
no Lobo o os sons auxiliares, que
nüo devem tardas-.

Que nosdíz da sua commis-
sao?

«— Que vou muito satisfeito e
atndn. mais corrrma,ndando o "Bar-
roso" pela primeira vez, ir tambem
conhecer n. Trindade pela primeira
vez.

A lancha em que vinha o Dr.
Bnmo Lobo so alp.proximava o o
cumtnandante Lamenha dexon-noa
para Ir até o porta.-16, receber os
novos hospedees do seu navio.

uiiibap nmw-w uma
consfirp

contra a S«stfia-Hunp
LOCCDRES. 20 (A. A.)— Tele-

graimmas de Nova. 1'orls noticiam
quo n policia tle Chicago descobriu
alli umn. conspiração de naturaes
da Bohemla. com o fim de -provocar
agitações na Austria-Hungria.

ümjurlsta argontino declara a) "jpujna}''
(iue a neutralidade absoluta ó uma

cobardia
PlAUIS. 20 (Havas).— "Lo Jour-

nal" reproduz hoje uma carta do
conhecido jurisconsulto argentino.
Dr. Ricardo dei Campo, a propósito
dn. guerra.

O Dr. Ricardo dei Carmpo termi-
nn aflshii •»¦ 3Üa missiva :

"•plante tln desprezo completo
pelo direito das gentes e ipelos sen-
llnientos .mnis elementares de liu-
ínanifl.i-de professaido .pelos impe-
rins centraesi a nottr.-tlidade abso-
lula fias naxiíies «é uma verdadeira
cobardia. A causa dos aluados 6
tambem a nossa, sem reticências
nem hesitações, porque a. nossa
sympaüiia .'• «consaírçada«tl Justiça, a
ajiilsade e á grutilno.

wrm

iui remo-
riii  i sondo-lhe

iirniínítitr.a-doVos primeiros curatl-
vos. Com gula da polida do t" dis-
tricto que teve conhBCtowntO do tU'-
sastre foi depois Internado cm uma
tias enfermarias tio hospital da Ml-
sericordiai|

Banquete político
O Sr. senador Alcindo Guanaba-

ra, representante do Districto Fe-
deral. oífereceu honteni um Jantar
intimo a vários amigos políticos,

E' a carne de nossa carne.
Entre todos os territórios pre» j
fereriamos a Macedonia. Ella
faz parte da nossa historia.!
Mesmo que ficássemos unl-í
dos aos slavos do sul dai
Áustria, nunca poderíamos
abandonar a Macedonia; tal I em «ua residência, 4 ma Fiafiio.

COUS3 eqüivaleria á desloca-) Tomaram parte ness- jant-n,-,

ção da nação servia.
Pachitck terminou dizen-

do que não acredita que o
movimento de forças adiadas
oue está se produzindo na
Macedonia constitua o come-
ço da grande offensiva nos
Balkans. Segundo pensa, é
apenas um derivativo para
distrahir forças austro-alle»
más e búlgaras,?! que pode-
riam ser enviadas á frente
italiana ou ao sector de Ver-
duri.

lttiii

O -Barroso" leva na presente
viagem a seguinte utlficialidade:
commandante, caipitão ido mar o
«guerra .losv Llbanio Lamenha Lins
o Souza; Immediato, capitão de
corveta Augusto Durval da Costa
Guimarães; capitães tenentes Alei-
no iCockrane de AiCfoiiseca; encar-
regado do destacamento de mari-
nlieiros; Vital Monteiro de Azeve-
do, encarregado do destacamento
do ifogu-istíi.i; primeiros tonen-tes iRo-
dolpho de Souza Barmoster, encar-
regado tle artililiaria; Otto do -Fa-
ria, encarregado da slgna.es; Ed-
gard (Mello, encarregado da na-
vegação o Octavio Figueiredo de
Medeiros, encarregado tias envbnr-

Icações; segundos tenentes Gui-
'Iherme tia Silva Nunes, Bonjttmin
Almeida SodTé, ZenetMlde Magno
de «Carvalho, Olavo Araújo, Ainll-
car Moreira da Silva, Euclides do
Souza Br.tigii, Jorge ila Silva Leite
c Afflfonso «Aranha. Bnig__, Nina; ca-
pitão de corveta. medico Dr. Adhe-
mar Barbosa Romêo; 2° tenente
pharmaceutico, «Orlando Paninhos;
empitão tenente enmmissario, Julin
Souto Maior; sob-c.ommissa.rio Ga-
lileu do 'Hiug., Mello, o engenheiro.-»
maoliimstns, chefe tle matohinas,
capjittto tenente Augusto For- _
nondevi de A«rau.io primeiro te-
nente Natal lAmaudo, segundos'tenentes Francisco Luiz Gastou fja-
vigne, .1. Cantuarino iR-.imos, «Fran-
cisto Lucas Comes Paulino, Ma-
noel Pinto Bittencourt e Manoel
Silveira. Carneiro. Como delegado
do Estado «Maior da Armada e on-
oarrof;ado -do. montagem da estação
radlograiplilca da ilha, vai o capi-
lão tenente Tácito «Reis de Moraes
'Rogo.

VARIAS NOTAS
IA bordo do "Barroso" seguem

lo inibem o «Sr. José Maximiano
Barbosa, pharmaceutico em Gua-
nitingiiet-l, S. 'Paulo, e que jã. vi-
sttou a ilha por duas vezes e os
representantes da imprensa: Pau-
lo Cleto c Ildefonso Falcão.

 O -contingente militar quo
vai permanecer na ilha «í contjistui-
do de 12 prafxis, um caJio, uni en-
Ifermeiro, um «fiel o o pessoal ne-
cessario.

Tambem floorú. na d-Mia o caipitão
tenente medico Dr. Pedro Mar-
tlns. I

 A liordo do "Barroso" se-
guem varias mudas de «plantas o de
arvores fnrc.tiforas, taes como Ha-
ranjeiras, ameixeiras, jaiqnetras,
bananeiras, cajueiros, mangueiras,
cotiue.lros e outras.

Vai todo o material e pessoal
necessário «pnra a instaitação dos
narradões para alojamentos do o«f-
fidaes e praças e para a. montagem
da estação radiogra/pthica. de 700
milhas de alcance e alguns ani-
«maes.

 A ilha da. Trindade devera'
ser dentro de alguns dias visitada
pela mlissão aimericana Rollo-lDeck.
aictualmonte na Bahia..

Dessa missão faz parte o ISr. -R.
H. «Beclt. que riaja fazendo esbu-
dos ipor conta do Museu do Histo-
ria Natural de Nova Yortc.

 iO "Barroso" deve chegar
torçaifeira próxima, ri ilha e axpit
estar do regresso no dta S de ju-
nho próximo.

Os ciúmes do amasio levaram-iía a
por terma a eiisteneia

Numa. casinha sem numero da
rua Sul America, «estação de Bau-
gú residia ha muito tempo a nacio-
nail do côr punia Palmyra Regina,
solteira, de 35 annos.

(Regina, porém, não «vivia só : ti-
nha mm amasio. iHontem, por quês-
.toes de ciume, us dous discutiram
acaloradamente, tendo o a-iiia.s!o
declaraxla, para pôr fim i contenda,
«pie ia aiban'flonal-a.

lim pressionada com a declaração
do a-mosio, Palmyra dirigiu-se para
•o seu quarto de dormir e tomou tle
«irm ren-njilver, dando um tiro no pei-
¦to do lado esquerdo, que lhe produ-
zin a. .morte instantaneamente.

IA policia, tio 25" districto teve
conhecimento do facto e abriu ln-
qiuerlto fazendo remover o cadáver
para o cemitério de Murundú, on-
de serít, htxje autopsiado.

A tresloucada rapariga não dei-
xou declaração alguma.

A fúria dos autos
lim menor atropelado
O automóvel n. 2.S04 sob a dl-

recçtVo do "chauffeur" José Pedro,
parecia querer arrasar o mundo uu.
sua correria desastrada,¦No largo da Lapa, o 2.504 atro-
pelou, atirando longe, o infeliz me-
nor Manoel Rodrigues, que reside i.
rua Ttieotonio Regadas n, 19.

Deixando sua victima estlrada po:-
terra, com ferimentos em varias por-
tes do corpo, o "chauffeur" tratou de
fogir, antes que a policia appare-
cesse.

A Assistência prestou o» s«;us so«.--
corroa.

UME InCi FRANCESA
Nãn li» «Ilu al

içiiiii que não st
vejam appareccr espe
citicos novos para o:
cuidados da pelle. Sãt
quasi sempre mero-
arrebiques sem valor.
Só oOiMiii- Slmon
comn.unica :t custis i
sua fi*«!Ncui*n c bel
It-za naluracs. Ha mais

de 50 annos que elle sc vende cm todt
o universo, a despeito das contraia

CAFÉ GLORO, CHOCOLATE eções. O i>«» «le «.ítoik c o Snbii»
RalKKIIVG, eaciiti aoluvol, liou- I wiinon completam os effeitos hygie-
biin» Uno* o iihantOMlna de meos du creinc.
chocolate. S« tlc BUGHINU
& C. Knliriea: rua tU «le Mala
s\9. ncpoMlto: rua 7 «le Setem-
bro HKÍ.

«K^iTsnv-tji f 1

na
Chilena

.SAMMAjQO, 20 (A. A.).-.Os
jomaics desta, capital, owaipando-
.se das varias raformas «qoe o go-
verno tdmj em mente reíafear cm
«algu-nls serviços publicos, <iizem que
o presidente da Republica espera o
almirante iMttnoz HurDado, actual-
mente no -Braiií, para fazer as re-
formas de que necessita a Armada
chilena.

JtrjIiZ \W. I'*OR)A. 2ís (A. A.i.
— 0 coronel Manoel Vrdal suí>-
imatteu á aipiprovação do presidente
da Qamara «Mtmwrpal a planta de
um novo bairro nos seus lerren:'-
tia zona suburbana, sob a de.itom:-
nação de "Burgo Wccncsku Bra*"
con1tffeh»3n!d«ndo oito mas, Aiaí
praças e trezentos lotes piara edií:-
caç«5es. A situação c mapnàfica
constituindo esse inicleo uma neva
cidade.

Deliciosa !
' -Digestiva !

Fortificante CASCATINHA

Vendido na feliz easa
7IV

Os bilhetes ns. K0.808--4.1U c
114 634. premiados respectivamente cora
lOO-OÜOBOOO. 1Ü:0(Ki»OoO V 4:000»000 IU
extraetão da I.oleiia Federal realisada
hontem 20, foram vendidos nesta Ca-

pitai.

nesse
alem do Sr. senador o senhora Al-
cindo Guanabara, de seus filhos 8
outras pessoa3 de sua familia, os
(Srs. intendentes municipaes Dr.
Azarem Furtado, Dr. Alberico de
Moraes, Dr. .Mendes Tavares, Dr.
Getulio dos Santos, coronel Zoroas-
tro Cunha, coronel iPlo Dutra, coro-
nel Honorio Pimentel, coronel Ar-
thur Menezes, e os Srs. coronel
Thomaz Pereira, Casimlro Franco,
¦Or. Oustddio Nunes. Excusarám-sa
de comparecer, em telegrammas, os
¦Sre. intendentes Campos Sobrinho
e Eduardo Itoboetira, por doentes, e

coronel Brandão, por enfermidade
em pessoa do sua familia.

Ao "chotnrpagne", o Kr. senador
Guanabara saudou o« seus amigos,
agradecendo em seguida, em nome
destes, o Sr. Intendente Mendes Ta-

vares.

-A'—

Rua É OvYÍu.r.139
onde desde hontem se
achava exposto o che-
que visado do Banco
do Brasil para o pa-
gamento do mesmo
premio, que coube ao
Sr. Olavo Soares (guar-
da-livros).

DECl à JM ÇÕES /jYCOJVTEOTENTES

Telles vai ser
preso

O Sr. general Pantoleão Telles
de Queiroz, chegado, hontem, do
BièoSfe, ipelo "Javary" prestou a
imprensa as seguintes declarações:

IRoferindo-so no coronel Ernesto
Caídos César, dispensado do com-
man-do' d;l 51 região, disse o gene-
ral iPantáloão:

 üisse oflficial vivia a rodear-
«me, a lisonjear-mo para que eu
lhe arranjasse o commando do
ií", com sede no Cea,r&, e, por ou-
tio lado, fazia com que a sua
senliora. me escrevesse cartas ano-
nymas, induzindo-tmo a demittlr o
conrmandante daqueile batalhão.
Aborrecido com tanta miséria, ex-
pulsei do quartel general esso offi-
cini, que, com passagens graciosas
do governador do «Pará, em cuja
dependência estft, veiu ao Bio o
aqui armou effeito' com o «presi-
.ridente da IRopublica o o Sr. minis-
¦tro da Guerra

Relativamente ao telegramma
com que o Sr. ministro da Guerra
ohamou-o a esta capital, em res-
posta a uma interrogação de um
idoa roporters quet o entrevistou,
aquelle offieial declarou textual-
mento :

— Sim. Recebi o chamado do
¦ministro. Pensei que fosso «motiva-
do pelo «facto dos jornaes (pernam-
inucanos dizeres que eu «havia con-
vldado o general Dantas a hospe-
dar-se no quartel. Hmmediatamon-
to passei um telegramma ao
ministro, declarando que, residindo
somente com minha «familia no
quartel general, jornais podia fazer
«emolhairte convite a um general
«jue Ia a Pcrnamtraco politlcar...
Aiflflnmel tambem nio ser exacto
que tivesse comparecido ao sen
desfjmbarquo. Tudo, porém,

tiça — não deu mio forte aos
tTomlbetelros do. coronel Ernesto,

«quo queriam a sua «intervenção pa-
ra conseguir a ambicionada trans-
iferenoia,. I

IE' possível quo te.nlha elle obtido
essa transferencia. — Os patifes o
que estão de -cima".

iRolativa.mento no incidente ha-
vido .entre elle e a Guarda Nacio-
nal do Pernambuco, o ex-comman-
danle da 5a região militar referiu-
se, então, pela seguinte 'fônma:

—E' outra miséria. O fiscal do
,m orçado pernambucano, Alfredo
íBrito do Carvalho, desautoron uma
patrulhas d.o lExercito. lAgi dentro
das normas da disciplina e dahl o
facto delle querer tirar partido da
situação, collocando no caso a cor-
poração do que elle ifaz pauto, e
que não era responsável pelos sons
aotos. Mas 6 bem feito para que
o governo não dc representações
de officures a patifes.

listamos informados de que o
general Caetano de Faria, minis-
tro da. Guerra, depois de ter co-
nheclmento das palavra» acima,
ordenou immediatamenlle ao gene-
irai Luiz Barbedo, chefe do De-
parlamento da Guerra, que man-
dasse o general iPantaleão Telles
informar, com .urgência, enunclan-
do os conceitos em trechos que
asslgnalou por seu próprio- punho,
o os qnaes considera aggressivos
a um seu camarada e ao gotveTrfo
do paiz.

Caso o general Pantaleão Telles
responda afirmativamente, o gene-
ral Caetano de iFarla determinar!
hoje mesmo a sua prisüo.

União Pan-americana
O Sr. Johii Barreto escreve

ao Ür. Lauro Muller
Do director geral da União Pan-

Ameritíüia. recebeu o Sr. minis-
tro da.s Relações Exteriores, a se-
giiinte carta de agradecimentos:"Exmo. Sr. ministro:

'Na qualidade de drrector geral
da União PaiwAmericana, desejo
«ejopteimir a V. Ex. e aos outros
altos funecionarios dò Brasil os
meus agradecimentos mais since-
ros ipda fineza e pelas facilidades
que forani .d'Í9pcnsa:da's ao Sr. Wil-
üain A. Rend, quando ahi esteve
como representante da União Pan-
Americana.

Durante a permanência tio Sr.
Reid no Brasil, os sevis esforçtxs
twra conseguir os últimos dados
commerciaes, ímlustriaes, agrieo-
laB c outros necessários .para o bom
l/ralbalho da União Paii-Amcricana,
foram Coroados de exito devido á1
fatitMade que lhe proporcioimrani
os illustres funecionarios desse
paiz pnra o melhor desempenho da
Btta missão.

lAlém da grande abundância de
dados interessantes que elle obteve,
^almbem trouxe corréiíío-pJiotOEra--
/>hias das «logares qnc visitou, as
tlttaes sorão puMicaidas no Bofet-ini
ila União ParnAmericana com ar-
tigos a reslpeito.

Aproveitendo este fehz ensejo
pafa reiterar-vos os protestos da
minha mais alta cotBkferação e es-
tinia, arhsicrevo-rne,

;De V. Ex. attento, criado, ad-
mirador.— John Barrett, director
geral.."

0 carvão naeional
O Sr. almirante .Toae Carlos de

Ca-rvalho, em nome da oonrmíssã.)
e«speclal do Club de Engenharia,
encarregada tle. estudar a qtrestão
do «emprego immediato do -carvão
nacional, «paru. attender ús nossas
mecicKSidades em terra e no mar,
«foi hontem convidar os Srs. minis-
tros da Marinha., Viação e tAgricuI-
tura, para examinarem o mostrua-
rio do nosso carvão exposto na tíMe
do Club, o assistirem li conferência
do professo* IDr. Getulio d«B Neves
e a explica«TÍlo desoriptivn, do mos-
truorio, feita pelo engan-he-tro Dr.
César de Campos, relator da refe-
rida commiesã.».

O Sr. presidente da .Republica
estaift presente a esses actos, os
qna-es terilo logaT amanha, as 2 ho-
ras dattarae.

UMA LEGITIMA ASPIRAÇÃO

0 futuro bispo de Sobral vem ao Rio
mm\i&\, ao (A. aj- _,__.,_ ..„..„

Seguiu, com destino a essa capital, a0bailde, pois, o tal coronel havia

o padre Tnpinamua Frota, que vai arranjado o seu "prato"... Ao Sr.

ser sagrado bispo de Sobral. general Dantas devo «fazer esta jus-

foi

Qs relógios na Inglaterra são adiantados
•IJQNIDRES, 20 ('A. A.).—

Tendo sido resolvido o caso do
adiantamento da hora no dia, todos
os relógios na Inglaterra aippaTe-
coram, pela manhã de hoje, adian-
tados de urrta hora.

O governo doiEstado do Rio de
Janfilro, tendo considerado que as
municipalidades, autônomas, embo-
Ta. nfio pádem, no exercício do dl-
reito do taxação de impostos, infll-
gir dllspositivos da Constitivicao e
leis do Estado, suspendeu, por de--
croto do hontem, a. deliberação da
Câmara de Barra do «S. João. de 7
do janeiro de 1908, art. 13. que ta-
xou os lavradores "que comprarem
gêneros comhierehies a maior do
necessário» para manutenção de
suas casas «de meeiros, colonos ou
empregados de snas fa7»ndas , por
isso que nesse caso se «trato do im-
posto do «industria e profissão, ten-
do legislado a Câmara, sobre impôs-
to que nio lhe pertence.—.

Do Sr. Dr. Altino Arantes, pre-
sidente do Eitado de S. Pamlo, o
iSr. ministro da Agricultura recebeu
hontem o seguinte toliegraimma:

"Com -os meus appta-u-aos «pela
iid'ea da segunda expostqâo de frtr-
dias, comnrumico a V. Ex. que nes-
ta data dou Instrueções ao secre-
tario da Agricultura para que pro-
«vracneto sobro a r^res-m-taçao do
mosso Estado naqneWe certamen.—
Attonciosas sa«udaç«5es. 

Os negociantes de Bocaina de Ayu
ruoca e as estações de Cedro

e Augusto Pestana, da E. F. lest?
ne Minas

«Do ha letmpos pura «.'.'i temo», re-
cabido varias cartas de Bocaina tlí
Ayiimioca, localidatle mineira, en
que diversos negociantes alli esla-
toeleeidofs solicitam a nossa inter-
•vençfui juntu tto Sr. ministro dt
IV!laçü.o liara uma pretenção quo
'Valha a verllade, niio v das maio
dlifflceiti a ser realásada,

Querem essew negociantes qu«
seja aberta uo trafego publico a es-
tação de Cedro a Augusto Pestana
no ramal da illarra «Mansa, da Es-
'brada do Ferro Oeste de Minas.

Neste sentido tõm elles ii jiui
dlTOrtfiis vezes dirigido ao director
dessa estrada coitas o t-elegrammns.
icdvogamlâo essa legitima iusiviração
sem que att- hoje hajam obtido al-
gunia cousa. O director da O^isi'
.ibesnãlo quer dar ouvivlos oll inten-
clonalntente ou por desleixo, pois
não ba obioes 

'de natureza algum.i
obatando a justa pre.tenção tlaquel-
les negociantes, pois a .linha, esfi
dealmpedida e o troiüego aberto pn-
ra os trens tle inspecção. Oe pro-
prios agentos das duns menciona-
das estações mostram-se. surpreso.'
com a .attitu'de de indifferença qii'^
¦mantóm o Sr. Carlos Euler, diante
dos insistentes pedidos.'.Elevados 'interesses econômico?
.estão dependendo da abertura. a«_
trafego das lestacRes de CedTo e Au-
gusto Pestana. Esta ultima é o em-
porio de uma continua exportaçã*) e
importaç.lo, servindo, por exce-llen-
cia, o commenoio da freguezia da
iBocaina de Ayuruoca.

Os commcrorantes «dessa prospera
zona sul mineira, devido ás cinaim
stanoias de se manterem impedidas
as estaçõs que desejam abertas a«o
trafego são obrigados a importar t
exportar as suas mercadorias pelos
logarcs mais «próprios, que nesse-,
casos são "Lombo de «Bestas , «
seis ileguas de Bocaina e a cidadã
de Rezende a oito.

Augusto Pestana dista no emtan-
to 15 kilometros de Ayuruoca.

Oomo se vê, a aspiração «los pa-
riucnos negociantes que nppeilani
ipaira nós * tsi mala justa poasriAel, se
so considBTar com Interessa «peln.
causa publica, mesmo nu modesta
representação fle que vimos rratan-
do, as considera«:ties quo acima ex-

puzemos. Como nãlo pomos duvida
quanto a esse interesse, da parte do
'Sr ministro da Vhujüo estamos
certos que de antemão podomos as-
segurar que eStar» para breve a

realidade dessa pequena, insignifi-
cante e justa, justiasima pretfmçac
«dos commerciantes da fregueziia do
«Bocaina de^Ayuruoca ¦

Foi mandado recolher é guarni-
ção de Ipanema, onde ficara addi
tio a um dos © ,
iiiarada, 'o 2o tenoirte do 5
to de inltamtarla 1'bere I-
relra.

pediu reforma, o 1° tenente da
inifantaxia do Exercito Guilhçrm»
Francisco lanwr.

Foram por actos de hontem, do

Sr. prefeito jubiiadas as professo-
raB cathodrojticas Diüza Hennqueta
•F. de Vasconcellos o Marianna Be-
nites. __O——————

a Escola Profissional Ri-
da Prefeitura, fo-

contra-

dos corpos que alli tõm
regimen-

jea! Fer-

Para
vadavia Corrêa
mam nomeada» mestra
mestra da otflfcna de lavagem
«ngommado, respectivamente, a-
Sras. IMnria Adelaide Barbosa t

Francisca do Souza e Mello.
i——O —

Foram designados pelo director
da Instrucção para terem exerclc*«>
no Instituto Jotto A«r«do tis pro-
íossores João da Costa Junior, Ro-
zendo da MOtte^f, «*&' '«»*

(Furtado. Henrique J. de Sía. Jos

Afaria de Medeiros e Dr. Pedro d*

C. Souto IMoior.
faammtmaammm^mmmmmmmtmmm^s
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Escoves m nÉp,rpn hM! RAM
: CAMISARIA E PERFUMARIA

OS SOBRINHO & C
RUAS DO HOSPÍCIO N. II E ROSÁRIO H. 64- RIO

Collarinh* Inglezes
PURO UNHO

T.EJTI0S - ÜAOBÉSEÃOS
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lla|toara|g Deputados
~ O Sr. Torquato Moreira
JCCupou.se da política Espirito-- Santense

KAO Ifouvn "vuuaim" pau \
Eli. sessão foi 4>reeldlda pelo Sr.
;Viedpujc4o ide Abreu, secretariado
iptfloa Sib. JfJoaUí «Ribeiro e Ju.vc.nal
tUunarttae, canipunocendo «0 iSrs.
deputada».k
t^MSo houTO eoBMuliente, tendo sido
A. «hora exgmttiula por um discurso
'do iSr. Toilquato Moreira, sobre a
poütSca do thüpirilo tSanto.

S O tSn. Tonquato Moreira — Oc-
«Upou-sa «do» acontecimentos po::-
Weos do itíspiríto Santo, em torno
da auoceasão 3>resi<leuÍQÍtU no iEsla-
do, lejitto documentos e truraavrlndo
que a 'lei eleitoral vutatda é uma lei
'feita clandestinuiiiCTite. sem publi-
i idade e sem leitura na Assemíbltn
e-oniforme canlfissão do ISr. IMon-
Jardim, amigo do governo estadual,
em 'curta «que o orador leu.

'Km seguida aquelle deputado as-
i-âverou ique o governador elo Esta-
do intorveiti francamente no ipleiío
para. a escolha do seu succe.ssnr,
usando ele meios e processos do
woloncla e compressão.

UM «R«.M-;(T1"() ÍIW3 IiHI' O Sr. l>t)on IRegls — '.Deixou so-
pre a mesa até ulterlor deliberação

iu projecto de lei revogando o ar-
ligo W da lei orçamentarla em vi-

¦Não ihavnndo numero para nsvo-• içòes o Sr. presidente declara
-::ie vai suspender « sessão, nome-
.¦'.ndo antes, "s Srs. iPevlro IMoacyr,
Nicanor Naflcimeiiti), Hosannallt de
•Oliveira e Arlindo l.eotie liara in-
-i-rlnnmente fazerem parte du cnm-
-r.-ssão ile .lusliça da Câmara. No-
meou ainda os Srs. iltamiro Braga,
latiu tOoTnluguPs e Christiano IL-ím-
Ml, para membros, também litteri-
mis. .Ia i-niiim:ss'in de Tnma.las de
Contas.

I A o-nliMii ¦•]<> tli;i tia se.ssfío de
nma<iiha ct>n*»tti il., voUiçüo dos se-
,;.uiMies projectos:

N. 
'i2TU 

A. de 19-iCi, mandando
considerar ifun-cclomi.rios públicos
.',; guardas du Repartição de Águas
e 'Olira.s IP-u-bKcas, que contarem
ma.ls de "a annos de serviço;

241! -A. de 191 ii, muinlantlo cem-
siderar instituição de utilidade pu-
Utcn. o Aero Ciuli 'Brasileiro;

i:fi A. de lil-1 -".. e-ialuindii que a
1'u-zenda .Publica, quer nacional,
i-stadual nu municipal, perca ns
í-".u prlviCeffí-üS nis iwvcmjfios jiitli-
c-Iarlas, nos casos que espõe;

. :'.3. -le 1915. .1" Senado, autorl-
sar,'do n conceder au IDr, Joilo Ne-
ij-, iníipoctor sunltnrio «ia Directo-
.'ii 'lieral de Saúde Publica, um

¦ nino de licença, sem vencimento?:
¦3I'9, A. de 19.15, a uiori.su nd ii,

pelo Ministério ila Agricultura, a
fornecer 'ás câmaras municipaes
- aos lavradores Inscriptos, prepa-
rados e aippare-Wios Iforniicidas peln
¦preço do euato;

í-il. do IS15. determinando que
. s memíbros julgadores dn Tribuna!
de Contas tenham tratamento de
ministros e que os -.res ae:u,ios sub-
direotorias du mesmo tribunal pas-
sem a constituir :res secções. que
ficam ii e-arg.i do8 actutias sub-dj-
reetores, que terão a denominação
de ohofe^ de secção;

216. '.le IMii, auiorlsanilo n en-
i-oi- em accôrdo com ns cidadãos
.loão Alves (ie Oliveira e Eduardo
Vives da S:'.lv„ Porto, pam rescindir

n.1 contratos eom ns mesmos ee-
librados em 10 de dezembro de
191-2 e 7 'Je março de 1.91". para

a cnnsfrucçiio dos ramnes férreos
de fl. iFraneison a Abaeté e de Ila-
peeerlco ú Formlia;

229, A. de 191.',. mandando p>.i-
iznr, relevada a 'prescrlpção, lá viu-
i-i do capitão de mar e guerra
Francisco iSuIridião iKodrigues Vuz.
lífferenea de soldo, que deixou de

receitier,

0SC.lS0Sfl.4nOS...

0 larapio fez o "serviço" mas o
guarda o estragou I

(I gatuno .lime Antônio ile (III.
reira

Rondava a rtia das Laranjeiras
o ifuarda-civil n. 406. De repente,
viu efle que um indivíduo de oilia-
res desconfiados caminhava sobra-
çando alguns s-uarda-chtivas.

Chamou-o e não obteve resposia
saiisfactoria quanto á procedênciados objecitos.

_ Ü indivíduo foi levado á delega-
cia do 6" districto. Alli também não
quiz dizer nada. lJassaram-ilie
uma revista c nas «'.Ribeiras do fi-
norio foram encontrados: um bro-
che dc ouro com brilhantes e rubis
e um par de bichas de ouro com 14
brilhantes, cada unia.

Os guarda-chuvas eram tre.-
para senhora e os outros para lio-
iiieiu. Km um cesses últimos havia
as iniciaes — Dr. S. X.

.Mais uma vez interrogado o
águia permaneceu calado: não es-
lava talvez disposto a fallar.

Foi nesse momento -que entrou
pcia delegacia a dcivtro o Dr. Sa-
mtiel Neves, que fora se queixar
iio ter sido victima de um roubo
de jóias e de guarda-chuvas, em

residência, á rua elas l.aran-sua
jeiras n. :

— One • arte disse o comnrssa-
.— Acabamos dc

NO SENADO
Em menos de meia hora duas

sessões
¦Antes du sessão publica, o Sena-

,1.. reuniu-se liontem secreta mente,
a.fim de ouvir a leitura do parecer
da commissao de Constituição e
Diplomacia sobre a nomeação do
Dr. Gastão da Cu-nha para, embni-
xador dn Brasil em «Portugal.

O parecer, que eru. favorável an
acto dn governo, fui apiprovado
sem discussão.

¦Levantada a sessão secreta, teve
inicio a publica.

Ap.provadii a acta dn sessão de
honletn, o 'Sr. -Metello, 2° secreta-
rio. lei clnsopareceres da commis-
são de Marinha e Ouerrn e dous
da de Finanças.

Na urdam do dia foram npprn-
iidas em 3' discussão as seguintes
matérias:

iPretposição da Câmara dos De«pii-
tados. 11. 20, de 191.".. que abre.
¦iieln Ministério do 'Interior, o cre-
.llio especial de 9:!M0$00n. para
luigamento do .que é devido a Ame-
rico Francisco Villa Nova. ("com
parecer ifavoravel da commissao de
Finanças")!

Proposição dn Câmara dosIDepu-
tailos, 11. 119, de llilã. que abre,
:np'.o !Mi«nÍ8torÍo du YÍ;H*ãn, o credi-
1.1 esoeclal .le T!4?2Sã, .para paga-
menln de vencimentos devidos au
engenheiro Túlio de Alencar Arn-
ripe ("com parecer favorável dn
commíítófln de PInancas'*•)';

iProposlção d« Camarn dosiUepu-
lados. n. 12n. de IIMã. que abre.
1 elo -Ministério ila Guerra, o cre-
dilo de 1:267$741, ipara pagamento
d» vemclmenlos n Alonso Niemeyer,
2' rtfftclal dn. ©IrecoSo de lOxpe-
diente -dn. iRtHirePiria da Guerra
("com parecer .favorável da com-
jn.stsãn fio- 1rin;un;as"»;

¦ PrfiposigMo da Caniurn dosiDepu-'.idos. n. lall, de 191.1, que abre.
pelo Ministério du Fazenda, o cre-
dito especial de 19:"i!UlJ!i00. para
FMgnmento de divida de exercício
ifiudo a 'Antônio F. Nunes ("com
parecer favorável d., commissao de
Fi!i.'i.rtças"l;

iPropOHÍçao dn Camarn df>H'Dp»pn-
tados. 11. 117. de ' 1 Si 1 r.. que abre,
i..-l.i '.Ministério do Interior, o ore-
di:.. de OrüõSÍOOO, .siiippleinentíir

i"i vei«bn 22'. urfirn 2", da lei nu-
mero 2.92-1, de r. de Janeiro -le
I9.V3, puni. pngamento de venci-
mentos nos Inspeotores sanitários
("com iparec*r .favorável da com-
missão de Fitnini.-as"!.

rio de serviço
prender o ladrão...

V, foi tudo entregue ao Dr. Xc-
res.

o meliante, que disse chamar-se
João Antônio de Oliveira, foi ai*
toado e mettido 110 xadrez.

Kactos como esse são tão ra
ros!...

Vida artística
Exposição í anzeres

Visitaram liontem. a Exposição
l.cvino Fnnzeres, na União dos
línipregatlos do Coiuinércio, entre
outras, as seguintes pessoas: João
.Machado Netto, D. Francisca Au-
gusta da C. Machado, senhoritas
¦liutli Machado. I.y.dia Pereira dc
Magalhães, F. 'Conto MeJlo, .Mme.
João 'Cindia, tiilac Guimarães,
Chr-istovão Torres de Carvalho.
Francisco Ferreira de Souza. Aris-
tuteles Bezerra. Jorge Torres,
Francisco Kolbi, Alipio Gania,
Ardiiando Dutra Xavier, José dos
Santos Silveira, Henrique Campos,
Vieira da Silva. Antor Bulhões,
.Mario Hora, Attilio V-ivacqua, etc.

Já 'foram adquiridos os seguintes
quadros: Uslttdó de nu, Mitrinu-
rios da taníc, Remendeira da »mn-
¦¦-'ardei, 1'astor italiano, Sol de mar-
co, Manhã de março. La coutu-
ricre, Tele d'elude, Cabeça de ra-
parii/a, Jardim do palácio. Margem
de chameca, Margem de lago. Pa-
locio de Crxslal, Quinta da Boa-
Vista, Dia de inverno, Velha por-
tuguesa, Casa de aldeia, Crcjms-
culo, l-rambasicre, Repôs, Pedaço
de minha terra. Manhã e Dc tarde,

Xos cartões das pessoas que ad-
q 11 iri ram quadros, vimos os nomes
dos Srs. Drs.-. Lattdeliiio Freire,
Carlos Américo dos Santos, '7.
Mesquita. D. Rosa Machado Ga-
mu, José Rodrigues Machado. José
Rainho da Silva 'Carneiro, D. Sa-
rah Rodrigues ..Machado, capitalista
Horacio Gama e José Rodrigues
Machado.

A terceira "palestra illustrada"
terá logar na próxima quinta-feira.
:is 4 horas da tarde, devendo ncüa
tomar parte as conhecidas e con-
sagradas poetisas .brasileiras Gilha
Machado e Latira da Fonseca c
Silva, e o poeta Mario Hora.

UM CASO RliPUGXAXTR

ftiiTnpníoso Cosia & fl.
Coniinissnrlos c Importadores, Casa

fundada em I87R
23 - m SEIE DE SETEMBRO - 29

llio dc daiiciro

0 horário da Guarda Civil
.'. modificação recentemente in-

traduzida no horário de serviço da
guarda civil, provocou geraes pro-
tastos ptíia maneira por que os
quartos iforam divididos, com gra-
ves prajuizos para os guardas, que
rodamanant, sendo que dessa recla-
inação a Gazeta tornou-se éco, de-
monstrando o absurdo da innova-
çio.• iDepois de muito relutar, o in-
spector interino, tenente Limoeiro,
concordou era organiisar novo ho-
íranio, dividvndo os tres quartos dc
serviçrj pela seguinte fôrma: o pri-

inteiro, <ías 8bda manhã ás 4 da tar-"dc: o segundo, das 4 á meia noite
eo .terceiro, de meia noite ás 8 da
manhã.

1 O novoiliorario ifoi liontem sub-
mettido á' avprovacjão do ctiefc de
Tíolicia.

Om continuo da Contabilidade
da Marinha seduz uma menor

e a lança na prostituição
l'm caso repugnante e«Ui sendo

apurado pela policia iio 19" distr'-
e-to.

No dia 29 do mez iproximo passa-do, foi ruptiiilu, da casa de seu
pai. franeisco Martln8 ila'Silva, re-
<«ideiitu -X rua iVluvtt Cláudio nu-
mero 29. 11 menor de 18 unnos de
idade, 'llherezn iMnrtins du iSilvu.

Pessoas de sua rumllia, entrando
a syntlii-ai' do íueto vieram a saber
une o raptur .havia sido o continuo
da Contabilidade dn Marinha, AI-
hertn Pedro Corrêa, casado, de 12
annos, morador .1 rua Silva -Hc^o
11. 49, Alberto Pedro retirando a
menor du casa de seus .pais le-
vou-a ipara uma casa du rua Dr.
iDIas da Cruz, onde 11 deshonestou.

iDIas depois removeu-a daíll ímra
a'Avenida domes Freire n. 91, nn-
le e.vlste um., .pensão.

Obtidas essas InforrhaçlCles, Ca-
millo IMtirtins, tio da menor com-
mnnlcmi o 'facln 11 policia do 19°
districto nuo iiiimedlatamentenibrlu
rigoroso inquérito,

Homem, ti noite, as autoridades
do 19° districto, fórum 'i casa da
Avenida tiomes Freire e IS eneon-
trarám a menor Thereai levando-a
para a delegacia.

interrogada, Thereza negou que
Alberto Pedro fuH.so o autor üp sua
deslionra, .procurando compro-
niettei- um namorado epie tivera.

Como por vezes Thereza 'houves-
«» calhldo em contradições, o dele-
gado Dr. lâ.i Osório resolveu 011-
vil-a novamente, tendo então The-
reza Confessado ser Alberto .'Pedro
o seu seduetor, acrescentando ain-
du «pie esse individuo a esplora-
va.

'Diante dessas declarações a ipo-
licia resolveu deter o aceusado que
procurn innocentur-se.

lA-lberto iPedro, que como disse-
mos o casado, tem 11 filhos.

O ineiuerito prosefrue devendo
oinda ser ouvidas a dona da casa
da rua Dr. 'Dias da Cruz e a dona
da pensão.

Os porfugnezes no Bra-
sil e a guerra

Donativos para a Cruz Vermelha
Já foram remettidos para Lis*

boa 24:438,1(700 ríis.
A grande commissao patriótica•l'r0-l'atrla, renietteu uo Br. alinl-

rante Domingos Tasso de Figuelre-
do, com a tiuanlia de -'t:438S'700,
produeto dus subscrlpoües obtidas
i-nt-re os membros da colônia por-
Uiguèza. no iBrusil, de 1'1 de mar-
«.-o a 11 de mtio corrente, o seguiu-
to otificin:"Kxmo. Sr. — Tenlio a -honra
dei commuiiicar a V. -Fx. que, em
i-i-iinião da colônia, portugueza des-
t.l cuipllal que teve logar no dia 16
de maniii ultimo, por convoatçilo
-Io. Câmara. iPortuguezui do Com-
mercio e Industria do Kio de .Ia-

| neiro, ficou constiiuida — por nc-
eiUuiiaccãa — 1'inu commissao ique
recebeu ti .ilesignaoão de grande
eommissão iportusueza. -'1'rO-il'a-
ti ia" e que tem tpor objectivo não
sCmente o congraço-mento da colo-
niu portugueza do Brasil, «pie vivia
em situação de completa dlssiden-
cia desde que se operou a mudança
de reglmen em 'Portugal, mas tuni-
bem, o mui principalmente a reali-
seieão pratica, de certos alvitres
que, suggeridos pelo momento ex-
cepioionalmente grave que a nossa
pátria atravessa, podem grande-
¦mento concorrer pura o levanta-
¦mento Uo prestigio e do nome ipor-
tuituez 110 IHrasil.

A grande commissao portugueza
TróJ|'alria ficou definitiva mente
constituída em sessão de 28 de
iiiun.-o ultimo, n„ forma abaixo:

Pre.sidente de 'honra — Sua iEx-
celle-iicla o Sr. embaixador de 'Por-
l ugal.

Vice-presidente de honra — O
exceüenfcissimo Sr. cônsul geral de
tPortuigal.

Comniissâo Central:
1° presidente, O Usino. Sr. vis-

conde de IMoraes:
2° presidente — O Eano. Sr.

I conde ele Avellar;
Olhesourolro geral — Antônio Ri-

beiru Sea-bra;
'Secretario geral — Humberto

Taborda.
iPrlmeira sub-commissão. (Sub-

scrlipqão iputrloticn):
IPrcsidente — O IF.xmo. Sr. com-

mondailor .Manoel Antônio da Cos-
ta Pereira;

Thesnureiro — O Sr. Albino de
Souza 'Cruz;

Secretario — O (Exmo. Sr. com-
me.nila.dor José Antônio da Silva.

ISegnnda sub-teomintesflo. ÍRe-
presentnqüo):'Presidente — O Exmo. Sr. con-
•de de Agròlongo;

Thesourelro — O ÍBxmo. Sr.
cirm-nienilador Joaé Gonçalves Gui-
niarãos:

Secretario — O 'Exmo. Sr. com-
mondado!' .losd Vasco itnmallio Or-
tigão.

Terceira, sub-coninii.-são. (Ex-
pedienfe':

Presidente — O Sr. Antônio Au-
gusto de Almeida Carvalhaes:

Tiie-snureiro — O Sr. Beraphlm
Fernandes Claro:

Secretario — O Sr. Carlos Pia-
cidn.

Quarta suli-comniissão. (Tropa-
gandã pa-triotica 1:

¦Presidente -— O Exmo, Sr. vis-
conde de S. João da Madeira;

Thesnureiro — O Sr. José .Kal-
nho da Silva Cnrneiro:

Secretario — O Sr. Paullno Cor-
rê.i da Itocíio.

Quint.i sub-commis.-üo. <Propa-
.gnnda commereial):

.'Presidente — O Sr. José Cons-
tanto;

Thesourelro — O .Fxiuo. Sr. ba-
1-2.0 de Peixoto Serra:

Secretario — O Pr. A. J. Go-
mes Barbosa. ,

.Commissão da iinroren.-n . (An-
110x11 á -1" suii-coniiiiissãol:

o Exmo. Sr. commendndor An-
tonio líodrigueg iFerreira Botelho.

o Sr. .loão bago;
<l Sr. curiós ftlttlheiros IDias._
E' .pois, em nome da commissao

acima designada, o em cum-
üirimentn da determinação d"
¦Exmo. 'Sr. visconde do IMoraes,
seu primeiro presidente que, tenho
11. honra de enviar a V. Exin.i_. os
inclusos saques de escudos S\4'fili,30
e escudos li.-Ifil, ambos a favor da
("rua Vermelha Portugueza, um em
letra da Agencia Financial de Por-
tugal no Pio de Janeiro, e outro
eiii letra do Banco Nacional 1'itra-
ma rino.

Destes saques, o primeiro. í pro-
dueto de varias subscrliiicões e de
donativos diversos, que constam da
relação deseriminativa que vai Jun-
ta nó presente, e o segundo 6 pro-
dueto de um festival realisado 110
•parque da ipraca da Republica des-
tu capital e ..promovido pela "Pe-

vlstu d., .Semana" (semanário lllus-
irado 1Í0 Rio de Janeiro), em com-
liinação com o Cyclo Theutml Bra-
sileiro.

lEnvIando a V. Ex, estas Impor-
¦tancias, o Sr. presidente pede-me
que transmitia a V. iEx. o teste-
iiiunõio sincero dos "eus sentimen-
tos do respeitosa admiração pela
¦benemérita o eu.rila.t-iva instituição
.que V. 'Ex. (preside, e a grande
commissao portugueza 'Pru-Patna.

pensando interpretar o sentir de
todos os seus compatriotas residen-
loa nesta vastíssima Republica bra-
sileiro. Julga poder af.firmar a V.
ilix. que 11 quantia ora remettldn
não representa mais do que uma
Insignificante parceila. do total que
ainda. lra-do vir a ser recolhido e
nuo iiú sendo remettido t'i ipropor-
tjilo que a commissao o tiver rece-
bido.

i.lulgo conveniente dizer n V. IEX.
qtia a. grande commissao. promo-
vell e e.stíi realisa.ndo uma. subscrl-
pção patriótica, cujos fins não fo-
ram ainda designados, iporque só
depois que aa necessidades oriun-
dus d;, entrada de iPorlugal na
gr» nde guerra, se apresentem vlsl-
eeis e urgentes, (• que esses fins se-
rão determinados.

As Importâncias n.eiui remetUdas,
«.ão, pois, nipenos, o produeto de
varias sirtiacripíí^.s e donativos es-
peciaes, tudo recebido com a desi-
gnacão expressa de ser em favor
dog cofres da Cruz. Vermelha 11'or-
tugueza. e nesta conformidade são
reuiettldas.

Prevale«;o-me da oceasião, 'paru
mim muito gruta, de apresentar a
V. 'Ex. ns protestos dn meu since-
ro npreço e elevada consideração.

 Humberto Tnliurda. secretario
geral.

Ao Exmo. Sr. almirante Domin-
gOs Tasso de Figueiredo — IDIgnis-
siiiio «presidente du Cruz Vermelha
Piirlulíiieza".

.Com esse oififlcio seguiram os
documentos com n nomenclatura
de todos os subseriptores.

PRIMIÜUAS
1'aliuc Theati-e — "Ve-

roule-u"', (q>crctu om ires
ai'tus di> André Mcssugcr"Verônica'', limlisslma upereta

de Jlesseiger, tão ipierid,-, das nos-
sus plateas, !iu tanto tempo retl-
rada. do scenu, teve hontem,
pela comliunhlu Pnlmyra ÍBastos,
uma liuei.pretação admirável, que
valeu ao excedente gruipo de unis-
tas iiórtugueaes, o esipeclalinonto ú
Sra! Pulniyru tiustos, que'so en-
carregou do j,upel de protagonista,
muitos eipplausos. com eiue 11 publi-
co premiou o excellemte trabalho
u que estava assistindo.

"Verônica pertence ao numero
das operetas france/.as clássicas,
t»o asjyltn podemos cíiamar ao ge-
hèrò ligeiro t* iiiUTostíamt* eiii iiuí>
os 'iriincf/ies 'foram in es tres com
l.ecocq, Audran e tantos outros.
íMessuger, o illustre üirector du
(Iron.le Opein de Paris, com a "Ve-
rouioii." 1V/. reiiiiscer o velho í^oato
Hdulez, dando-nos uma i.-pereta de
onreilo simples e Interessante, mas
ornado o> musica limlissima, como
aliás outra cousa não era de espe-
ror de aueni tem as restponsalblll-
dades ariistieo-musicues do autor
do "Fnrtunio".

O desempenlho da compán-hla'!'a.!myr:i (Bastos, foi, como acima
dissemos, admirável.

Verônica, a iprinceza «pie so
di.-ifaroa em florlsta para conqills-
lar o amor dn liomem por quem
seu coração palpita, tevo na ilius-
Ire. urtistu a inienprete ideal. Pai-
aiiyra Bastos cantou o representou
n iprlmor, wmo ella o sabe -fazer,
o (Ufificil ipa)iel a seu cargo.

Jo.--.'- 1P.ion.rd0, 110 Coquenurd. o
marido Infeliz du verdadeira fio-
ristn, íoi muito esforçado; Almeida
Cruz, no 'Florestam Armando «lo
Vasconcellos, em Serafim; Adria-
na ele Nnroniha. na Amalia: Julieila
Soares, na. llortense; 'Margarida
Martinó, na liemerencia, assim
como os restantes artistas da ex-
cellento compUnliia contribuíram
poderosamente para o orilhantis-
mo da ropreeentaçãn, sendo, pu-
rém de toda a justiça salientar o
.inagnifi-co trabalho dos dous pri-
meiros.

Scenarlos, especialmento o do
segundo acto, magníificos: guarda-
roupa verdadeiramente 'luxuoso, e"mise-en-seene" cuidadosisslma.".

A orohes>t.ra e os coros, sob 11 be-
'Hsslma regencia do maestro Assis
.Pacheco, conduziram-se de manei-
ra a. ,1ustiificar os applausos com que
o publico os envolveu ao ovacionar
ontth-usiasticameivte a inlei-mn-taçãn
que a cc-niipanhia Palmyru Bastos
deu hontem ó -A'eroni(xi.".

.A intoressímle pe(;a. repeto-se
boje em ••niaiiir'e" e ú noite.
NOTICIAS
O.S KSI>F.CTAClT,OS DO Tltl \-xox—a "m:\tiní;|.:" di; hon-

TEM 13 A 1'IX.A 1)13 AMAMIA.
Correu sob o niuxiiiio suecesso a"matliiíe blancbe glacêe", com epie

hontem Inaugurou mais uma série
de festos elegantes, que se reaibsa-
rão uos sabbadiis. a emipreza dn
Trianon. Um publico fino enchia a
¦plniéa da. encantadora "bonbon-
nié-re" da Avenida. Foi representa-
elo.com agrado geral da assistência,
o "vaudevllle" "Vinte «Ias d som-
bra". que hoje díl suas ultimns re-
ipresentaçõcs. O serviço «le gelados,
que a empreza dn Trianon nffere-
cen ,'ins espectadores, esteve i-ptimo
c causou tiia.gni.flca impressão.

Amanhã, n Trianon terã nn car-
t-.z uma nova peça, a comedia de
HannciTUin ''Inviolável", em epie
estréa a aclrlz .Tudltli Rodrigues,
l.H.V PIOÇA NOVA XO IIF.CK.EIO

V1T0 em grande actividade, uo
Recreio, os ensaios da nova pefja 'i
que iú nos temos referido por mais
de uma. vez, e que se intitula "A
ntriila negra". Como lo-tnbem já
tllssemós. a peça o de grande apua-
rate e montada com toda 11 proprle-
tíade: como n empreza a vui pôr em
seena, deve fazer grande suecesso.
tanto miilfl que "A águia negra" -'¦
dn .maior actual idade.

•E' provável que jú nn próxima
terea -feira.. 211 do corrente, a le-
nlianvos no feliz tbeatro dn rua dn
Espirtío Santo,

"TOSCA" F, "GIOCOXDA"
Duas- esplendidas casas eleve nipa-

nhnr hoje o ApoUo. cam as '(luas
magníficas operas ipie ali; se can-
in. Xa "mallniêe", a companhia
ltolnll .«;• I-iilloro cantará o "Toâca",
de Pnceini". e na "solrêc1', a "Olo-
conda, 'de Pnuc.hioUi. A«mbaa silo
peças de gran'dloso suecesso e epie
nunca furam reipresentatías. quan-
do bem dosfcnfpcniiatinsi .senão com
n tbeatro tíhelo. A partitura dn"Tosca" sen, cantada hoje pelos se-
gulntes ai listas : Elvlra Galcazzl,
Alexandre DorcI, P. Feilerlcl, Ba-
imieini. M. Flori, Orlundi e Fan-
tuzzi. E a "Gioconda". pelos Srs.
Jlnrfu Baldlni, Kinn Agozzlno. C.
Melocolii. A. Falirot.ti. E. Bergunnns-
chi, I'. Miirlurano. Baroncinl. Abi-
chela-iaa, Orlandi e Ancheoll. Xos
Io e '!' aoios du "Gioconda", n pri-
anelra bailarina Augusta Mare.lietll
<' o corpo 'iíe bftíMe kl:insíirão a "Fur-
lana" e a "Dansi das horas". Nln—
gueiii deve faltar bole ao Aipollo.
COMP.VXin.V 3IAUI3S.CA-WETSS

A companhia italiana de opere-
tas Maresca-Welss, díl -hoje dous
magníficos esiiectaculos, rai "matl-

ívée". u "Viuva alegre", c A noite.
"O cavalheiro du lua".

A pivmeini, é a opereta tiuerlda
do ptlbltCO, a pedra de toque de to—
dus as companhias, e esta a repre-
senta udiiiiruvelniente. tendo iiellu
u Slg. Tina iPArco. soprano, uni de
seus melhores papeis na "Annii de
GliiViu-y", e u outra. "O cavalheiro
da lua", representada no Brasil
p.-la primeira vez, por esta compu-
r.hiu. sendo Clara AVeiss a creadoru
du protagonistu em Buenos Aires.
ri-IMIVM, I!E HOMiKXAOaH A

PAljMYlfcA BASTOS
Puluco T.lieu.tro vestlr-se-ti. «le

galas no próximo dia 20. Sabido
como é que a illustre artista Pai-
mira IBastUS resolveu aljundo.uar a
opereta, .pura se dedicar au drama,
tie-nero om que durante duas é.po-
cas <i.'icaii<:oti em 'Porluça.l logar de
enorme destaque, ser-Ihe-à. nesse
dia oCférecido mi festival ele 'ho-
iiien.JLíem, que prometia revestir-se
de desusada 'imponência. Assim se
pretende cominemòrar o briiluui-
ilsmo que PnlmjTa Bastos com
os seus exc.tripeionaes ilote.s ar-
tisticos, tem dado á- unereta
cm •portuguez, e ao mesmo temtpo
íiiaiiiife.-aar-lhe a snuelude com <iue
u publico do Rio de Janeiro a vê
abandonar um gênero em <iue íoi
estrcii., ile primeira grandeza.

Nesse eíipeetaculo representar-
se-i't o primeiro acto do "Burro do
Cr. Aiciiidn".

llexa-clo.— Ainda em pleno sue-
cesso, vai sahlr *lc seena, .para dar
logar á nova peça. "Águia negra", a
revista "De capote e lenço", que alli
pstd sendo representada ha oito
dias. com geral agrado.

E' o edso ele recommendnrmos
aos leitores -para não perderem es-
ses últimos espectaculos do "Capote
e lenço", se querem passar duas
alegres horas.

Hoje. nu •• matlnée". o popular
theatrinlio da. ma do Espirito San-
to tleve encher-se a deitar fora, sue-
c-eele.nelo-lhe, certamente, o mesmo
na.s sessões da noite.

TltcsU.ro S. .losc.—Ainda por pou-
cos dias. continuará a ser exhibida
por preços populares, das duas da
tarde ás seis. em sessões continuas,
e desta hora ãs 8 o 10, a fita
"Nobreza Gancha", em doze partes.

Vários ;ií?pectos -da vida da cam-
panlia argentina, sranais dramati-
cas, são exhlbidos na tela, durante
quasi duas horas.

ThcaUro S. Pedro.— Xa "mati-
níe" de hoje será. representada,
mais uma vez, a revisita "Meu Boi
Morreu", com números novos para
a petizaJa e os cyclistas excêntricos
"OS Suiitinzegn". farão as delicias
do? -bcbiés com os seus "trues" co-
micos. Hontem, já. muitas dus nos-
sns mais elistinctas 'familins reser-
varam frisas o caanarotes para este
sensacional espectaculo em honra
do mundo infantil.

-Xas 'du.-i.s sessões da noite. "Meu
boi morreu" e "Os Suutinzegn", nos
seus urriscüdissimos trabalhos, nos
qtiae.s são inegualaveis, como de
costume, serão mais duas estupen-
«das enahenl.es. como tem succedldo
nos domingos anteriores.

Ideal — O popular Cinema Ideal
da rã, hoje, em ultima exhibição, a
mais pomposa producção cine-dra-
•matlco-lltterarla, ali agora repre-
sentada e extraliida «Ia peça de Vi-
ctorieii Sardou, "A Mordaça", íVlCini
desse grandioso ••film", completam
n programma as fims "Monumen-
tos o panoramas de Gênova", e co-
mo extra, na "matlnée", "Um gatu-
no descuidado".

Teremos, assim, sessões ininter-
ruptnmente repletas, no Ideal.

Íris — Será, boje, o ultimo dia do
lindo programma que o íris vem
mantendo já lia alguns dias,

"Suborno", o formidável rnman-
se policial: "Os Escolhos do Amor",
interessante drama, e, eomo extra,
na -motiiiée", "Amor e Dever", ou-
tro soberbo drama, constituem esse
programma que os freqüentadores
dn íris, aliás iniiumeros, não hão de
querer perder. Teremos, portanto,
o Íris sempre cheio.

Rcpublli-a — Ilnje. no theatro
Republica, haverá- duas esplendidas
funeções. A da tarde, uma grundio-
sa "matinée", dedicada ás famílias
e ás crianças, e á. noite, um impo-
nente festival, em homenagem a
Santos Dumont, que prometteu as-
Silstll" ao espectaculo.

O programma para eis duas fun-
cç&e.s f- repleto de novidades, desta-
cuiido-se a elos leões selvagens,
cujo exito tem sido enorme.

O publico enchera, assim, o Re-
publica, por mais duas vezes.

Palnoo Theutro —Tanto na "ma-
tlnée" que se realisa 4« 2 llü 'horus,
como no espectaculo nocturno, fls
S ,1't, se represennirti. a deliciosa
aperetn 'ie 'Messiiger "Verônica",
que hontem alcançou olü um com-
pleto e ruidoso suecesso.

113' de contar, pois, hoje o Pa-
lace T-heatre com duas formidáveis
enchentes, em ique o «publico, sutis-
feito com o imterressUnte e artóstl-
co eppootíicirlo que „ companhia
Palmyra Bastos .lhe «prcporclonari,
apiplaudidirúcom calor o ent/husias-
.mo o trubtilho elo homogêneo con-
juneto,

Pilo <!<¦ A»»nc»r — Hoje. o publico
terá. oceasião de mais uina vez, com
preços reduzidos, aproveitar o bello
passeio uo cume do Pão de assucar.

As passagens Hnrão tio 2$. ida Q
volta, doa " horas da manhã, á 1
da tarde.

Em tornoinmiiStandard
Quatro inquéritos

«São quatro os inquéritos em an-úiiiieuto c a iniciar na Centrai de1'olicia. para apurar o que dc ver-da-de existe nos lançamentos dc
fírat/iicaçõcs a funecionarios pu-bircos. existentes nos livros da
Standard Oil 'Company. Coniformelemos noticiado, taes lançamentos
mencionam numes de funecionarios
dos gabinetes dos Ministerios darazeuda c da Viação, de emprega-
dos da Prefeitura, da Policia Ma-
tão entregues :'i t* delegacia atixi-
liar. cujo nome não vem declinaxlo,
aos quaes teriam sido pagas gordas
propinas pela antiga gerencia d.i
Standard.

Tres inquéritos sobre o caso es-
to entregues ;i t* delegacia attxi-
liar: um, 'requerido ikIo Dr. Men-
des Diniz, que exercia o cargo tle
3° deiegado auxiliar ao tempo men-
cionado nos luncjaineiitos; outro,
solicitado pelo ministro da Fazen-
«Ja. por intermédio do procurador
criminal da Republica em exerci-
cio: o terceiro, pedido pelo Sr. pre-
iféko municipal, em oífício hon-
tem dirigido ao chefe de policia c
a requerimento doi fiscaes de in-
iilaminaveis Francisco Pacheco e
Podro José de Oliveira, aos quaes
o.s lançamentos se referem.

10 quarto inquérito está a cargo
do 2° delegado auxiliar e esse foi
mandado abrir pelo chefe de poli-
cia para apurar a parte referente
aos funceionarios da Policia Mari-
thna.
Ií)"' _ 

No inquérito requerido pelo Dr.
Mendes Diniz, de«rj/:erani liontem
os guardas civis Arthur Fonseca
e Armando Carneiro, e os-delega-
dos Pereira Guimarães c João José
de Moraes, sendo que aquelles
guardas serviram na 3* delegacia
auxiliar cm julho de 19.14. época
a que se referem os livros da Stan-
darei.

Todos os depoimentos são iníei-
raanente favoráveis ao 'Dr. Mendes
'Diniz, porquanto os de-poentes de-
ciaram ignorar que este tivesse
qualquer relação com a Standard c
os seus directores 011 que estes
houvessem recorrido aos serviços
da 3" delegacia auxiliar. •

Os demais inquéritos devem ter
inicio, provavelmente, amanhã, já
tendo sido intimadas as te9tem.11-
ilhas a =erem on«-ida.s.

II nomeação do Dr. Ayarragaray
para ministro argentino em Roma

BTJHN10S AIRiKS, 20 (A. A.).
— Logo depois que fôr iniciada a
nova sessão legislativa do Con-
gresao .Nacional, o Senado reunir-
se-á para discutir a mensagem è.o
poder executivo communicando a
nomeraç^o dt>,'iDr. Lucas Ayarra-
garay, actual ministro da Repu-
blica Argentina, junto ao governo
do Brasil, para idêntico cargo em
Roma, afim de 'substituir o Dr.

| Kpiifanio 1'ortt'lla, recentemente
] fallecido.

Movimento decommissariosrSaÂr-
mada

Por determinação do Sr. minis-
tro da Marinha, 'foram mandados
servir, os commissarios, capitães-
tenentes José Luiz de Fraitco Lobo,'
na Kseola de Grumetes, e José Di-
niz ViSlas Boas, 110 iliiate José Bo-
nifaeio; o 1" tenente Lindoso Ma-
rinho Guimarães, na Bscoia de
Aprendizes ¦Marinheiros do Rio
Grande do Sul, e o 2" tenente Nes-
'tor de Castro, 110 contra-torpedeiro
Pará.

tPara auxiliar de coinmissario da
iFscokt de Gnunetes foi nomeado
o 1" tenente comtnissario Luiz
Queiroz Menezes.

Da Kseola de Aprendizes Mari-
nheiros do Rio Grande do Sul, foi
desligado o 2o tenente comniissa-
rio Álvaro Pereira Frazão.

«Tiveram ordem dc desettibarcar
do hiato José Bonifácio c do "des-
troycr" Pará, respectivamente, os
coirtntissarios. capitão-tenente Jor-
ge Manques Pereira c 2" tenente
Innoceneio dc Oliveira Scnna.

Santos JBftumoiit
A Escola de Aviação, sltunda n«. ,

campo dos Affonsos, terú hoje a vi-
sita ^le Santos (Dumont. Vai assim o
aviador patrício verificar o adean-
Jumento da pilotagem 110 Briusll e
ao mesmo tempo, levar uma cente-
lha de conforto aos esforços dos
brasileiros em prol da aviação em
nosso paiz.

-V visita de hoje, porém, não tem j< unho QfflfíclMli 'porquanto, Santos
Dumont comparece alli apenas
parti correspondei- e animar o gran-
de enthusiasmo que encontrou en-
tre os nossos patrícios pela maravi-
lliosa arte que tantos louros lhe
PBoporcionou 110 Velho Mundo.

Wantos Dumont partirá, ele auto-
-movei hoje, pela manhã, em com-
panhia do commendndor Garcia
•Seabra. presidente do Aero Club
Brasileiro, sendo que os sócios do
Aero e demais pesnoas, partirão da"gare" du Central do Brasil, 110
trem de \ horas e IS minutos da
manhã.

A inauguração official da Escola
de Aviaeão está marcada para o
d;u liS do corrente.

A sessão magna em honra a San-
tos ütiniotit, realisar-se-íl no
dia 25 próximo, ás S boras du noite.
com a presença «Io Kr. 'presidente
da Republica e ministros ele Es-
tudo.

Elndu a sessão magma, começará
r-i Sorveier:-.i Alvear o chá offere-
cido a Santos Dumont, realisando-
so por essa oceasião o torneio das
flores.

Nesse torneio, serão disputados
riceis objectos de arte, pelos 'possui-
dores de cartões para tal fim.

'No Theatro Republica, realisar-
se—il hoje, ia. noite, um espectaculo
de g-ala em homenagem a Santos
Dumont.

Todo o theatro da Avenida (lo-
mes Freire estar;! elegantemente
ornamentado, sendo destinado pela
/¦m.preza um camarote para o ho-
inenaigeudo e outro para o Aero
Club.

O proprramma foi cuiduMosarvon-
te or-sanira-do.

, XO AERO CLUB .
Sob a presidência do comnienda- |dor Gregorio Seabra e presente jffranUe numero de sócios, esteve

reunido honteim, á. noite, o Aero
Club Brasileiro, que tomou diversas
medidas, quanto aos festejos a
.Santos Dumont.

Diversas commissSes deram con-
ta do que lhe foi incumbido fazer,
sendo ao .mesmo tempo tomadas
diversas providencias, principal-
mente 110 que attine ao transporto
ile -pessoas para o campo elos Ai-
fonsos no dia. ela. inauguração offi-
ciai da Escola de Aviação.

Bor -proposta do marechal Bor-
inaiim, com a. acceltação da assem-
btéa, foi designada outra sessão
para amanhã, ás S lioras da noite,

O calporismo do "gary'5
Achou, mas teve de entregar
.Ha dias. o Sr. Carlos de Oli-

veira, residente cm Paquetá, pro
curou a policia da ilha, que é a do
29° districto, c narrou que sita cs-
posa, ao tomar a barc^i para a ei-
dade, perdera, na ponte, uma bolsa
de vetludo preto, contendo algumas
jóias (ie valor, cmrc as quaes um
par de brincos com brilhantes c
um pendentif dc platina e pedras
preciosas, alem de cento e tantos
mi! réis em dinheiro.

.As pesquizas desde logo feitas,
nenhum resultado tiveram e o Sr.
Carlos de Oliveira iá desanimava
dc rehaver as jóias, quando o de-
legado do _"/' districto foi sabedor
dc que o gary Joaquim Varanda,
11111 dos empregados da limpeza pu-
blica, encarregados do asseio da
ilha, havia encontrado uma bolsa.

Preso, Joaquim Varanda, a prin-
cipio negou o facto, mas, apertado
pcia autoridade, acabou confessai!-
do: de facto. encontrara, na pou-
te. uma bolsa dc veWudo preto;
não sabendo quem era o dono c ve-
rificarxlo que o conteúdo da bolsa
valia muito bom dinheiro, ficou
com ella, vendendo os brincos na
Casa Bove, á rua do Otn-idor, pela
quantia de 520S, e o resto enter-
rata, com bolsa c tudo, em um ter-
reno baldio, uo logar denominado"Coyanca", na própria riba.

Indo ao locai indicado, a policia
encontrou a bolsa c o resto das
jóias que. com os brincos a-ppre-
hondidos 11.1 citada casa, foram
resti-tuidos ao seu legitimo.dono.

O qary es processado.

Cafés falsificados
Foi inutòisada pela Directoria de

llvgcue grande i>arle do café de-
nominado "Sorri.so", á venda na
Avenida Mcm de Sá, por conter
impurezas.

CASA EXCELSIOR
DH

DOMINGOS CORRRALE
Ttiillciir iioiii* ItitmoM

Acaba dc receber um grande c
variado sortimento de altas novi-
dades da estação. Una Chile n. 27,
1.» andar. Tcleph. 4098. Central,

Para melhorar o policiamento
Teve inicio na noite de liontem

para boje, o serviço de policiameu-
to externo pelos conimiissarios dis-
trictaes, da forma ordenada pelo¦Dr. Aurelino cm circular expedida

.ha 'dias e que a Gazeta publicou.
Consta esse serviço, na commu-

uicação feita, dc dtras cm duas lio-
Tas, peío comniissarto de cada dis-
trieto, por intermédio das caixas de
regrstro, á .Inspectoria. do Corpo dc
Segurança, compreliendendo ta!
comninnicação o local dc ou-de falia
O commi ssario, a hora e qualquer
acontecimento oceonrido.

Fepnos faetos policiaes
Cmilveludu — Anísio do Oliveira,

prelo, solteiro, de 57 unnos, traba.
Ihador, morador ifl rua I«Vrretra Xo-
bregu ii. 0(1, depois de acalorada
discussão que teve eom o indivíduo
conhecido pelo vultro do "Porniimbu-
eu", na rua 21 «le Maiu, foi por este
aggreilldo a canivete.

iVnlaio, (|Ue reonbeu niiui ferida
incisa ua região frontal direita, f«ii
medicado pela Assistência.

Miilficr vnlenie — A nacional tle
côr preta, lva Bello Medeiros, fie
L'L' ttlinos, moradora na estadão tle
fiam o.s, hontem, encontrando-se na
rua da Constituição com .losé .Mar-
Uns Hayãu Filho, seu antigo desafie-
cto. nggreillu-o com um guarda-chuva.

.lva foi presa pela polkda do 4"
ílstrloto.

Slortn por um irem — Oilt-tte deJesus; preta, casada, ele 22 annos
moradora á rua Elias du SHvn uu-
mero -ti:!, quando pretendia através-
sar a Ilnhn ferreu im estoeilo Dr.l'"roiitin, rol colhida pelo irem SU :"i;!,
une lhe esmagou o tliorax. matando-
a Instanta-ncaincnte.

0 cadáver du Infeliz mulher fo!
removida paru o Necrotério com guladu .policio du 20" districto.

AgüreuMio ii garrafa — VloOnte
Gonçalves de Araujo-. teve forte alter-
caçlífl com o italiano Jouo líullo,
jium botequim du rua Vieira da Silva
n. '17.

iBm dada oerasião, Gullo tomando
do um.i uanafa aTri-mesf-ou-a sobre
Vleéllte, forlndo-o nu região super-
ciliar eBtiUf-nda;

A AssisieiH-ia Publica medicou-o
'* a policia do 18° districto anda no
t-ivculeo d., nggressor que logrou eva-
iilr-se.

IteviiiiidiitlfN — Os $ra. Am 01*1 CO
Arthur da Stlva e Severino Perolru
Júnior, foram hontem á delegacia
do IS" districto dlzi-r que uma me-
nor, de 12 .muos de edaíle, ?='• aohava
na "Tentllnllia I.isliua" u pedir esmo-
Ias e a laser exhlblçoes Impróprios
t'i sua edado e sexo.

Horas depois da queixa, a poliria
prendou a. leviana, que se chama
1'aulina. Jlarla, de Vasconcellos. Dis-
Fe iPaullna que «o proeedin mal d»'-
vlu-o á sua inudrinlia, !I'aulinii C.' du
Vayeunrellos.

A' delegacia foi chamada a mãi
da menor que a levou para a suu
companhia, promert-endo rt pollelnexeirer solire a filha a mais severa
vlgllunola.

Morrvii Mrm aHNlfHmcUi —- Km sua
residência, 1 riia Senador Euneblo
n. 210, fállcocli liontem, i^pentina-
mente, o portuguez Seraiphlm Tel-
XQlrs I^opos, de Cl aunoB de edade(
solteiro e carrocohro, bastante co-
tthecfdo na Oldatkí Nova.

0 Infeliz, de uni tempo a esta
partet devido a ter ficado cego, an-
dnva esmolando pelas ruas de nossa
cidade.

«liietn avisou ã -policia do 11» dis-
trlcto foi Francisco .los-â Caetano,
companheiro de Heraplilm que, pela
manhã, ao levani-ar-rw, teve a dolo-
rosa surpresa de o encontrar morto.

Com guia da polícia foi o cadáver
removido para «» Necrotério aílm de
ser autopsiado.

Imprudência fiiiu-stu — O menor

Benedicto Maiu ele Oliveira., de 11
|.i"!i"." d" edade. filho de Fellolano de
Oliveira, morador no morro do Cio,
em Santa Cruz, foi hontem fazer le-
nha no matto, levando uma espia-
gania que elle Inesnío fizera.

Chegado ao destino e vendo um
passarinho. Oliveira ergue a arma
e dispara um, tiro. A -experiência,
porém, lhe foi funesta, pois a car-
gu de chumbo sahiu pela culatra,
Indo íi.tcpincjal-0 no rosto.

A Assistência Publica medicou-o,
vui^v-udo-n en» seguida pnra a San-
ta Casa. A policia do 27° districto
liiiule' do facto.

Em desageravo a urna calumni a
A força publica d;> Espirito
Santo realisou uma "marciie

aux flambeaux"
VICTORIA, 20 (A. A.)— A For-

ea Publica esladoal, tonxlo «tido co-
iihecime-iito -dos .termos do boletim
sedicioso. transmlttlüo hujo pura
uhl, pt'diu permissão imimediatn-
mente no chofe do 1'lKlado, afim dc
lavrar o seu protesto contra a af-
frotltu quo fora feita ã suu \lisc:pli-
na, 'por -meio de demonstrações 'pu—
lillcas de respeito u ,S. Ex. e ãs de-
mais autoridades constituídas e ao
senador Bernardlno Monteiro, pre-
side.Tte eleito e 'prochumaido do Es-
tudo.

Obtida 'licença, a For«;a Publica,
completamente 'desarmada e pu-
chada pela banda de 'musica respe—
ctiva. realisou uma "marcJie aux
1'lumbeaux", que percorreu as prin-
cipaes .ruas du cidade, na melhor
ordem. ã. qual adlieriu o povo, que
se espalhava pelas vias publicas.
Chegando defronlte. do palácio do
governo, a Fonga. PuMicu fez uma
íiijiiifestaeiãii ao coronel Marcondes
de Souza e ao souador Bernardino
Monteiro, foliando em nome do
corpo militar um elos seus officiaes
e e.in nome -de cada uma das quatro
companhias, uni sargento.

A esses discursos responderam,
pelo presidente, o deputado Ubaldo
Itamalhete e pelo senador Bernur-
dlno. o ide.putuilo Barros Júnior.

Terminada a •manife-stae.-ãn, a
Força Pu3Ataa recolbeu-se em com-
pleta orde-m, sempre acompanhada
de grande massa de povo que a ac-
clamava.

Os novos chefes de machinas do"Deodoro"
e" 

"" '
'Foram nomeados, por actos de

hoitteini, chefes de machinas. res-
pectivantente, do navio-escola
Bcnjam.iu Coiutta-nt, e do coura-
tario Deodoro, os engenheiros-ma-
ohinistas, capilão de con-cta Gusta-
vo Jacintho Martins Coelho e ca-
pitão-tenente César da Costa
lirag-a.

iForani exonerados de chefes de
inadliinas do Bcnjamin Cottstant
o enreciihciro-madiinista. capitão

' de corveta graduado .loão Carlos
Alves de iSSqttcira, c de eg-ual car-

I t;o, no Deodoro, o engenheiro-ma-
i ciiiiK.sta, eapiíão-tciientc Manoel
í Gomes de Paiva.

-O-
lürm soluejãn ao requerimento da

Companhia Estrada de Ferro São
Paulo-Rio Crande. relativo ao re-
forejo ele seis pontes 'de lã a 20 me-
tros de vão, existentes no trecho de
S. Francisco llansa, da linha. São
Francisco, o Sr. .mlnisítro da Viação
eleclarou terem ficado approvados
os iprojectos mpresentados e autori-
saklius as modificações que, -por oc-
easião da execu«;ão .das obras forem
Julgadas convenientes pela fiscali-
snqão local, sendo as respectivas
despowis epie forem devidamente
apuradas até o -máximo ele
1:390*050, levadas ã conta do
custeio da referida linha.

O

diplomata Hyppolito t
iez donativos

OUR1TYBA. 20 (A. A.).— O
diplomata Sr. Hyppolito dc Arau-
jo. dc passagem para a sua torra
natal, íez importantes donitis-os
a varias institua^es pias.

0 Dr. Carlos Maximiliano em
Friburgo

d-IRI-BUROO, 20 — Chegou aqui
o ministro da JustlQa, acompa-
nhado do de.putudo doaé Tolemtlno
e dn Sr. Nelson Castro, official de
gabinete do presidente do Kstado,
sendo recebido por enorme multl-
dão. pelo presidente da Câmara
Municipal, autoridades Judiciues e
policiaes. A banda da Fiutorpe to-
cou na estação. O ministro está no
Hotel Kngert. O povo qcclamou os
nomes de S. B.T., Drs. INllo Peqanha
e Sylvio Rangel.—("Cidade de Fri-
burgo"').

O ministro da Fazenda offlciou
ao da Marinha declartuido-lhe quo
não se oppôe a que òíja feita a en-
commejida de sobresalcintes para
rij-dro-aeroplanos, a*ním como o
contrato do um meatnico habilitado^,
para o martedo de taes «.pparedhosr
•uma ve?. que a «verba 29* "Pasatnwt-
to d» matflrial contrariado na En-
ropa". do orçamento daquelle ml-
niflterio apresente saldo que com-
porte a dwiwaa. -

Publicações recebidas
"Portugal na Guerra'' — llstú

publicado o primeiro numero da"Portugal na Guerra", uma Inte-
ressantisslmn revista, de intuitos
patrióticos, taes como a divulgação
dos faetos epie mais possam real-
Car o heroísmo tradicional dos
portuguezes, bom como render bo-
monagem -X união da colônia |,ior-
tugueüa uo Brasil,".Portugal na Guerra" traz nu
capa o retrato do Dr. Bernardino
Machado e o seu texto, que estd
esplendido, vem lllustrado por ni-
tidas e interessantes ph-otogravu-
ras.••üuliistrla o. Commercio"'.—Com
este titulo, os Srs. general Berze-
dello Corrêa, deputados Fausto
l''ermz, Ootavio 'Mungabeir.-i e Al-
bc-rto Maranhilo, e outros, fazem
circular hoje unia nova revista.

Bem redigida, de leitura attrn-
hente. cheia dc informações com-
merclaes e financeiras, o uma des-
envolvida secç&o do commoíiiario.s
políticos, a "Industria e Couimer-
cio", tem diante de si uma vida
longa e proveitosa aos Interesses
das classes a que se dedica.

A sua apresentação uo publico. .'•
firmada pelo deputado Fausto
Ferraz.

Renascença —¦ Recebemos o 12°
numero du "'Renascença", interes-
sa-nto revista illustrada que. so pu-
blica mensalmente nesta capital,
sob a direcçao de inferiores ela Bri-
gada Policial.

'Kssa íii-iguifievi revista, que JA
tem um anno de lutas, publicou no
seu ultimo numero nítidas gravuras
e uma. escolhida collaboração litte-
raria e de Interesses 'militares.

A sua primeira pagina — Pagina
de honra — é illustrada com n. pho-
tograpliia do general Olympio Ago-
bar.

IntliiHtrln r> Commercio — Appa-
receu liontem uniu Importante re-vista eom esse titulo. E' unia re-
vista de industria, coromeclo, finan-
<:as, agricultura, ele. O primeiro nu-
mero veiu ri.pleto de Importantes
artigos do Intereaaes líommfroi^.pí:.

São redactores da revista "tndiis.
tria e Cominei-cio", os Srs. generalSerzedello Corrêa. Dr. Fausto Fer-
rnz (deputado), Dr. O Mangabelrn
Ideputado), Dr. Francisco de ('.-estro
júnior, Dr. Arlindn Fragoso Dr, ,l.
Silveira Serpa e Dr. Alexandre Ha-
tisbona.

.A "Industria e Commercio" conta
entre os seus eollaboradorcs com os
Srs. senador l,eopoldo de Bulhões,
deputado Artiiur Bernardes, elepu-
lado .Tos*; Gonçalves, deputado Al-
lierto Maranhão, deputado Josí Al-
«•es. deputado .1. Palma, Dr. Jorge
Street, Dr. Augusto Ramos, Dr. ,1o-
pé Prestes, dcsembarpaílor Virgílio
do &X «Písroira, Dr. Paulo Moraos
Sarmento, Dr. Adolpho Konder, Dr.
A. l.eltão da Cunha, Humberto Ta-
horda, .Tose Ricardo de Albuquerque,
Bandeira de Mello e Antônio dc An-
drade,

(iuln I.loyil Hrimllelro — Kstã pu-
hlloado o numero 2 do "Gula Lloyd
Brasileiro", o qual. como no numero
anterior, veui cheio do informações
marítimas c coninierciaes dc grande
interesse.

0 despejo da V pretoria criminai
0 Dr. Cardoso de Mello, juiz

(ia 7" pretoria eive!, resolveu offi-
ciar ao ministro da Justiça, infor-
mando que o escrivão do juiizo ai-
lejrara suspeição por ser inimigo do
coirc.cra despejado, não podendo, as-
sim, fttnccionar no feito.

O advogaie.o do maior Conceição
apresentou uma excepção de in-
coinpetencia do juizo e illepitimi-
dnxle de parte, pois o despojo de-
veria ser contra o governo, que foi
quem alugou o prédio, somente oc-
cttpado pelo major Conceição, cm
virtude «Ias suas fuucçõcs.

Ccmbustlve! para a
Prefeitura

Verba que estoura
Conformo noticiou a Gazela, lia

duas semanas atraz, por estar ex-
goltacla a verba combustível, des-
tinada ao Maia-douro do Santa-
Cruz. foi pedido reforço para cila,
ao Conselho.

A verba, que cr:: dc dJ :ooo5 para
todo o exercido de 1916, vai ser
atigmcntada dc 60:000$, para at-
tender ás necessidades do consu-
1110 elo combusitivcl.

Xesse sentido, enviou hontesm, ao
Conselho, uma mensagem, o 'pre-
ifeito.

Manifestações ao Dr. Borges da
- 1iros

Concurso m ricos iio Exercita
Reuniram-se hontem, á tarje,

cerca de 40 médicos tios classifica-
dos 110 ultimo concurso para medi-
cos do Kxercito, para tratarem da
existência dc 38 coriegas seus que,
não tendo entrado nesse meàmo
concurso, lotam copio cllcs classi-
ficados por serem addidos.

Os facultativos, «pie se julgam
prejudicados, resolveram dirigir
uma represem ação c protesto ao
Congresso, pedindo providencias.
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Sua chegada em Porto Alegre i
PORTO ALEGRE, 19 (A. A.)— |

(Retardado) — Dfol unia verdadei- jra consaínvição n. manifestação tei- 1
tu. boje, <io Dl". TJorfíes de Medeiros, .
presidente do Estado, por oceasiã i j
da sua cheirada a esta capital.

Jamais Porto Alegre assistiu a j
semelhante espectaculo, já pela sua 1
Importância, já pela numerosa con- jcor-rencia. Toda. a população accor- 1
reti, emprestando X manifestação i
brilho excepcional. Todos os muni- I
cipios do Estado se achavam re-
presenlados.

A's 11 horas o mela partiram do
cães. -quinze vapores repletos, tendo
como capitanea o vapor "iMontene-
sro". A's 14 lioras e meia, nn. altura
da Ponta Grossa, a esquadrilha en-
controu o rebocador ",tulio de Cas-
filhos", no qual viajava o Dr. Boi-
ires de Medeiros, passando este, en-
tüo, pnra o capltanoa, no som dus
musicas e de frasorosos applausos.

A's 17 lioras e meio, o "IMonten"-
rto". seguido de 14 vapores e 40•'{rigs", utiucav.i. ao cAcs, no meio
de grandes acclamaçoes e vivas .1
memória de Júlio de Castilhos o
Pinheiro 'Machado. 'Achavam-se alli
postados o 11" batalhão do ITiro Bra-
sileiro, o Oymna-sio .lulio do Casti-
Ihos e o 1° regimento da Brigada
Militar, que prestaram o.s devidas
continências. Também formaram
alli os escolas desta capital, estan-
do o resto ela Área do cAes occupidn
pelo povo. Toda a Praça <la Alfaa-
ilesa c Immedlações regorgitavam
de povo.

.A's IS horas, o Dr. Borges de
Medeiros chegava X sua residência,
onde íoi saudado pelo Dr. Vieira
Pires, em nome do partido republi-
cano. .Ríísnondeu-Ihe o Dr. Borges
de 'Medeiros, cujo discurso doutri-
nario e político foi multo applatl-
dido.

Tendo a Companhia Nacional de'Navegação Coslejtu solicitado do
Ministério da Fazenda a cessa-o dos
armazéns da Al&mdega que se
acham a cargo do Ministério da
Guerra, .por troca com outros da
referida companhia, sírua-dos na
Ilha do iVlanna, o Dr. Pandlá Cn-
Jogeras dflflcl-0-u ao inspectar da Al-
ftnnlesa ncdmdo IrtfonnacXieB.

doençaa <Sp &nr4;ue,pf-llc,
apparclriíi ditMíiv^ *g£$
ccir.o aa ilit ri\.» o líoxirj,
1-hcumitiítt.j. ÍjuçajBtlKíitv
hcmorrboletci, tíjarrh» <;«,
anemia. Cl Xjvtto.o* Im-iw-hw
liíica c r".ur^í;*.»,-vi*.ü<r.^*xvsífiv,a pr.ilei.id:» .•;¦!,. «IwU «T'.*t iu
E ui^f.e. He. r..^ :.i ^ *,<at \r?c\*± «uc;rc.::i)itarM;i;.j «t.giuuç» ^ons»ocsappirtçfj,

O Xat&tw i* 2^«tei c ffceo
dstome:,í.yTi..t»itj«. ;val*rt«»
ai rntnbielei.-irisau^. íessa
ariigs*.
Vir í.«t ".«ii at, K«)n Ct?íBtisj

%0|CO jinisoritcor, ,v:iri;i»íiii» u>-±
% Riu Tti3«»Mla Oawü. V»

iii;» u» JiactiO

ribções especiaes
E DE ULTIMA HORA

ASSISTÊNCIA DO CLUB MILITAR
¦** Convocação

De accardo com o p.ir»srapho naico
du artigo 19, alinej d. do respectivo re-
gulnmento, são convocados os sócios
das Caixas A-R-C, paia a sessão dc As-
semhlea geral, que se realisüri no dia
21 ele maio, as 2U lions, para discotlr q
projecto que reforma o regulamenta
relcrido.

Rio do Janeiro, 20 de maio de 1916 —
1" tenente Aftlion i; Freitas Almeida,
Director secretario.

Elisa de Snhoia o Silva
(MM)

Em sufTragio dc sua alma será
»celebrado missa na matriz da

Oloria, terça-feira, 2.1 do cor-
rente, às fl I|2 liorns, 2' anniver-
suriode seu lallccimcnto.
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GAZETA DÈ NOtTICIAS—.Domingo 31. dê Maio de 1916
'Binóculo
rI O ífUo, depois da Avenida, ocos- !
tuuiou-so a tomar olui 5, tarde, en- I
tru os cinco e us sete. li' iim habi- }io agradável. Depois. 00:11 o appa- i
rocimonto do tango o das •recentes
..'ajasus (Uirericajias, o cha das cln-
eo fui um motivo paru dansar.

UM CASO EDIFICANTE!

, As aennorttas gentis, •• urnas da
'pura esascircia". 'na iphrase lyrica
o arrojada de Guerra Juneiiielro,
¦agitaram-so numa crepitanto ale-
jjria. Ap^revvarniii a Intnovaçilo o
Homecaruru a dansar eom tntenst-
flode,

.' O "chá"' ficou victorioso em
(pouco tempo . AppaToceram os
chás dio caridade, os ch&s-confe-
roncias, os tho-tangos. todas ;is nio-

idalldadcs possivols o imagináveis
'da simples ireunião amável eiue e.ws
'inglcaes Snstifcuiram.

O chefe áe policia fez-se protscíor
de ladrões

Um guarda civil gatuno é posto em liberdade

x

iXoríçhimÓs, ha. tempos- um roubo
effectutüdo na casa n. 1.05 da xuá
Cosmo. Velho, de une foi victima o
Sr. Oswaldo Dick.

Como so \\on o rouboj já <> Vov-
námos publico, mus .não deixa de
ser Interessante repetir, em 'traços
setxLOSn o opisodiOi ondo figura
como horóe o guarda civil IDomin-
ííos.Severianoiie Jesus, pura <|ue. os
leitores ve.itrm o quanto vtilem, o
.Sr. Aurellno o os seus. tuixllllarres.

Jísse guarda cru. da confiança do
Sr. chefe de policia o do 2° delega-
do auxiliar, visto como estava eles-
tacudo para a easu. do IDr. ILeon
Roussoutóeres. a qual rondava...

i estacionado á porta.
! Ao lado da casa do 2» delegado,

portou a nossa polida. Encontran-
do o .caminho aborto, a delegacia
auxiliar, orale liavia sido mprewn-
nula. íi iitieixa. attrlburu—see. hy-
'pecritamente. ã descoberta do rou-
bo e (ki «eu autor.

A pol-da fez então grande «spa- jllnülatn, iiiiu-ogoando une descobrira
b ladrão, orno matava preso, devendo
correr o processo contra o guarela
civil; o autor do roubo.

O dono dos objectos <-. quo mito
viu ni iresiiltado de todas as stíppos-
tas diligencias (pollciaea, sendo que,
pura novamente possuir aquelles
que baviaim sido empenhados, ii
¦única solução «jihi encontrou, foi n
<le ir rosgauil-os com o seu próprio
dinheiro.

Do restante, nunca mais soube o
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dou desta caiprtaJ, incluelve a cor-
rida no dia. 14 do corrgpto eme/. :

ImiMjrtadons
Henrique S. Joipep^rt.

i-o ,....Wl...i
Vailoro Pueyo, 8v.-. „v'h
«líarlos Coutinho. 4v..
A. Acosta, iv ¦
JJr. Linneu Mlachado,

llv. e Ie
Dr. iLlraimi MaiCchaidii.
3v

AV. M. MíüdUocli, SV—li
A. Dantas Jtmior. 2v..,
C lloettchor, 2v. ..-^••,
A. Novis, Iv.....-.-»-(.:,
A. Annestro. lv.»...L^
A. Proasi, lv....»'.!. .:

j M. D. Souto, lv..-,....:'
A. A. dn Araújo. tv.i
Walles Guerra', lv.....'
Criadores dos naclo-

mães, 17>v.o le.....;
Promloa doa segando**

o terceiros logaros
jios dons prados....
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OS PROPIUETARIOS
SIAiES

DE -\iN"r-

| Asoxa, com a "eeasun" que vai «.-o- j
luecar, ot> chAs olegantes-vüiolentrar j

Vila sua phase de brilho. Teremoi- j'«s delicioaots chás do "iPavilhão de j
ll«^iii-dti", ondo a .belle-za definiti- |
va, du, paysagem evoca sonhos; os
.JrJ.s do ••.loc.l;ey-riub", num ;
••decor"' artístico . admirável; os
cJiis das "canfiseries chies" o dos |
trra.udetí salões cariocas. lEm todos j
eiles 1jrilh;u-.l o espirito irrcuisti- \
vol das cariocas gentis, a, graça ra- j
diante do nossas encantei dera-- pa- '
trieias. . ,• '

Causa, muitas vezes, espanto o
tanto da juventude perenue de
uma mulher. Passam-se os annos,
voam o.s mezes sem alterar-lhe a
maciez o a frescura da pellc, ti
(elasticidade dos músculos, esta vi-
•cacidado que só a moeldado pos-
.sue. N'.i enilanto, este prodígio,
esto nrysteráo «liie parece quasi uni
milagre, está unicamente no regi-
tocai, na ¦hygieno e no cuidado que
a mulher devo ter com a sua bel-
Irai. I

V
Toda a gente sabe (|U« não ha

rroiihum iprt.pa.Rido capaz do reju-
venescoT tn-.in physionomia abati-
da, pelos annos. Os estragos causa-
dos pelo tempo são irremediáveis.
O quo 0 possivel fazer e consor-
ivur. A gyrnnastlea, os "sports", a
¦altmentaçio sóbria, o repouso con-
veniente são e.leine.nlo.--- definitivos
¦para a duração ela ineieidade,

\s massagens vibratórias ^ão
l.-fiuitivus. -llanh.if o rosto com

¦leito morno é o incllioi- remédio
- onhccielo. iI.-míi ,.í'. tempos mais
-.anotas 'parti amaclar a pelle •¦
cunservar a sua frescura. As po-
inadas o os cosméticos devem :-vr
empregados muito parcinioniosu-
iiieiiti-. San preferíveis sempre as

iloções. Unia mulher que obedecer
ei, ii iti rigoroso regimen gymnasticn

¦ • dietetipo, quo praticar o "sport"
iiuo 'fizer massagens vibratórias no
.rocio diariamente o tendo lambeiii
.. habito (quotidiano de banhar n
rosto com leite morno, conservará
a flor d" .sua. juventude, como
aque.llas eaniponeziis dus faldos do
nl.viiii.iii. quo morriam, aos cem
annos de edade, com o .«terno sor-
riso perfumado da adolescência.

o lar ile Kellx íPaeheco estú ho-
je om festas. Ign.ezltu, a pequena •¦
•ncatiuidura, Ignezita, que, pode-se

dizer. ¦'¦ i iiiiisii ra iios

As casas ns. 103 e 105 da rua Seuador Octaviano;
a primeira, residência do 2o delegado auxiliar, por

onde passou o guarda civil autor do roubo

• leste

poela
untíofc-i

spirlti

que •
rar

¦Pelix '-f

a. c .juvenil
esmalte de

'ucheco, faz

que té a de 31. 103 da rua, Cosmo Tc-
lho. resido :i, falmlllla Dick.

i[Jm dos membros dessa família,
IDr. Oswaldo Dick. ctTtxi do quo

os gatunos não teriam o atrevi-
mento de escolher pura campo de
accãe, justanienle O prédio viaJnlio
:i, residência do «ni deis .delegado:-:
auxiliares, dormia agradável o don-
cansadamente cetm ti janella do
quarto aberta.

.Nada poderia, itemer, tanto mais
que. sendo o .--eu quarto situado
num andar um tanto elevado, não
poderia ser u janella facilmente
galgada.

Mus, tuna bella -noite- o Sr. Os-
waldii Dielc. acorda sobresaltodOi
sem indo i|iic da janella que lhe
fica junto ;i. cama. fugia, precipita-
diimchtci prodirzlndo ruídos, ai-
guem.

Levanlnndo-se. depois de haver
illiiniinnilo uiquelle sitio, pondo •¦
Sr. Oswaldo vontitiiiUir quo a cstr-.i-
nha erentura cniTegara-lhe tilgu
mas tolas o uma carteira com dl-
nlveir.i. tenelo, ao evailir-se. passa-

i du pela janella. situada 'do lado dl-
i 1'cii.i da sua. peru
1 2o delegado, Dr.
I lleres. .
i O i".I.i a queixa á pobctii.

moveu uni passo. Eol, no
I descoberto, por um
| d.,, que parte das i(
; i/mneiihadafl na ca

fmtinn. no nunre d

meente
Leon

,i casa do
jtoussou-

mtii-nto,
irmão 'to lesa-
as haviam sido
i Samuel l-lof-

[jomiugos Se-

gnesit
berá li iil
uiinios i-
,,-, que e
istiriiajii,

ra flor
„etl pai. A

je. ouviilllli
,-a.s — das
perfumada;

¦ f
J. li.i die.

liirbLlllã
de felicil:

onhecein
porque v

do i.spiril
Ia, pois, no d
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vcriiuio de Jesus, nome
civil ,de-'ttacado para n
|,e.,n Itoussoiilicre'.

Algumas das Jóias
encontradas, nem com

do guarda
do Dr.

fteii dono iln .paradeiro que lhe dera
o guarda ladrão, homem da confi-
anca. do ichefo Dr. Aarrelino JJeal, o
seu protegido.

Passaram-se os dias, o nada.
[Eis quo, ha cousa do uma .semana,

teve o 'Sr. O. Dick conhedimento de
•ter sido o ladrão, reoonlheeldo o
(provado ipola. própria (policia, de-
pois de indicado pela victima, ainhti
sido dada liberdade, por ordem do
Dr. chefe.

Isto significa, apenas, que o Sr.
AureHno ÍLeal, pouco esempaüoso
e iniíito 'desleixado, protego os la-
drões a quem dedica especial ca-
rinlui. o quo ¦."• verdadeiramente
lastimável 1

K rigora, a victima elo audacioso
prelo, membro da guarda, e prote-
gldd do chefe, nem iinesm'0 com as
jóias i|tti' retirou da casa de petrho-
i-e.s. puder.i. andar, pois e.sta, ti.rris-
cado o- ser encontrado .pelo guarda
ivpadrlnhado e dellasser despojado.
De facto : ten'do a .policia lançado
a, ordem isuprema dn soltura, sub-
entendida ficou n innocencla do
preto Severiu.n'0, cabend o a, este o
direito de obrigai- ¦> Sr. Oswaldo
Díclc a entregar-lho as jóias qiie,
em seu nonre. o não no ido Sr. Dick.
haviam sido empenhadas.

Portanto, o resultado das dili-
gencias r- originalíssimo o veiu. não
só tornai' .Innocente um Itulrãoi
como .¦linda, ifaael-o o verdadeiro
dono das ioian empenhadas em seu

rouluailiis cbm o auxilio danome
carlKl
Dick.

Maravilhoso

i do e hefe

liam

1.0 Sr, O.

3IAT«JH INTKKESTTADOAL
O Uotafogo,, do Kio, cnc»iitra-se

hoje. no sTounil da nui. íicueral
Sevcrlaaio, «om o Muckcuzle, dc
S. run*)

Os jogtulDSe.s cariocas terão op-
portnnidado .do abraçar hoje, pela
terceira vez este nnno, sincera o
aaTfeetuòeamente, os seus eoliegas
da grande capital elo vizinho Esta-
do com quem mais estreitamente
mantemos reltições sportivas.

A. exeellentq iiraça do sports <la
run. General .Severiano, dispondo
de melhores .aocomodãc-Oes (pelas
reformas a qme ultimamente, se
sujeitou. serA. o theatro elesse. am-
plexa fraterntal dos rapazes -filia-
dos íi. Diga Metropolitana e> fi As-
sociação Paullista..

A emba,L\axla do (Maekonzie, da
qual fazem parlo 1 G (pessoas, G es-
perada hoje, pela manhã, hospe-
dando-se. no Hotel Rio Hranco, a
sucoursal do Hotel dos. Kstrangei-
ros, nas [Laranjeiras.

¦AT-ém. dos .11. jogadores abaixo,
\\r"wi os Srs, Oswaldo Wornc.r o
II.'. Hiissoniiuin, como reservas, o
iBenefllcto Montenegro, Eenato
Dantas, o (Emílio Cordes, respectl-
vii.niento. presidente, vioe-presidon-
le o thcFOtireiro do elub que nos
visita .

,0 grande- match, tcr.í. inicio As
?, 1;2 da tiirde, devendo ns teams
disputa nlies obedecer n seguinte
ilisposicãoe:

Mac.la-iu.il-: — Caoemiro; Darlo
e pllnio; l?estana, Claudlno o sbal-
vlers; FerrCs Oscar, 55ecehl .Tarbas
o .Grecoo.

BotulORii: - Cyro; AVirigaud ••

Osmy; Oones, 'feaguo a 'ltolamlo;

Mleuezes, Aloysio, Vadinlm, rx-o o
A ri indo.

A'h 2 horas, encoutrar-se-Uo em
match amistoso, O 2J team do Do-
tafogo contra o 1° do Icarahy.

A delegação do íM"acke.nzic em-
(barcanl hoje mesmo, ú noite, para
S. iraiilo. após o banquete que o
Botafogo lho nffereoe.

C. K. ICAUMIY
captain do Icaraliy pede <i

vparecimenlo dos josiulores do
toam hoje. :i I hora ila larde.
caniipo elo Dolit.fogo !•'. ("uib.

y.er esperar
hora.

por mais

X

do meia

Os juizes serão sempre escolhi-
dos elo commum aceordo pelos ca-
plains dos dous teams disputamos,
ou tirados ú «orto tiuu.ni.lo estos
não chegarem a aceordo.

X£
iTodOS os clubs apresentarão na

hora da realisação dos jogos mar-
cy.deip, a summula authcntica,
contendo os nomes de seus jogado-
res para a devida fiscalisação do
conselho dircetor e notação do
juiz sobre o resultado do match,
sendo ;i. mesma logo apôs enviada
.ao presidentu do conselho.

XII
(Xão poderão tomar iparto neste

campeonato os jogadores quo te-
nham jogado pela Liga CVtetropo-
Htana:

^ vezes, o anno passado nos l00
teams.

.¦! vezes, o nnno passado nos 2C0
tea ms.

¦2 vezes, este anno nos le° teams.
¦1! vezes, este anno nos ¦2" teams.

XIII
O club em cujo campo so reuli-

sar o match fornecera o material
sport ivo necessário paru sua veall-
poção.

XIV
Terminado o campooualo veali-

sar-se-fi, em data previamente
coiuliiiiiiiia. uni match entre o club
campeão o o scratch dus outros
concorrentes, que devem ser dis-
pulado no campo daquelle, 1'aze.n-
do-se na, mesma, oceasião a.entrega
do Ipremlo.

ÍAssociatkm) publicado pola Com-
panhla, Industrial o Importadora
Atlas.

O pequeno libreto, contendo todas
as regras elo jogo inglez, commenta-
das caprichosamente pelo Dr. Ma-
rio Cardlm, ncha-so à venda, mo-
diante a .tiwa, do 500 réis.

Proprietários dos animaes quo
iil<-an(.iu';un vU^orias, sewnn«to8 o
icrcelros logarcs ma, piesent» tem-
Iiorada. nos dons prados ileista «ta-
|rf«aL inctanhio a ontrtda ultíma,
quo se rcallsoii no l>crby.Cliil):

TURF
JOCWBV CLUB

Clássico 1'lspcrançii

Io

O

Europa, ninguc-m admlttiria
Kl , S" ii" Hio. felizmente o m«o
•ostuiiie do nfio usar luva- vae
le.-apiKireeeiuiii.

.Ume. Violeta.

"iBusta-tue
a

\Ct

ua silhueta

Hontom, vendi

,ic cassa, escura
sonti dizer-me
-No olhar ha

apenas ue
alrosa e t

,-a, passar

., muito fiti"
oração

e ¦!

ilanc

vestidoi- leve,
dorldo:

nti-ii d'al-
ma - neve.

io uni sonho, passou.

rc-nie o corpo ¦• erieia-

Aqtlel
de su'

i Indifferonçu
iltuii, me faz i

e aqucl.
emer de

K nessa. porfiaJa ¦ extra.
.. Infeliz coração mais se .
batendo, a soluçar: Tem !¦¦

ella,

2'.!-- \

ma, vai
'—-10

¦ando

licll.

¦lera,
1 Es-

iiii"
2'UlU .

goeveterna ^lveaf
Luxuoso saiáo dc Sor-

velos, Chá, Chocolate
No variado cardápio do difl
conslilm us mais deliciosas o
variadas especialidades dentre
as quaes ha .......

c a iiicóinparnvcl
s.\!,.\li),V r.5i.'SSA

118, Avenida Rio Branco, H8
[Junto ao 1'allic)

FIGURINOS REVISTAS

cheques
e tantos

e iMAGAZINES

Passa hoje o iiniilversario nata-
•icio do joven Othon ftlaiuriclo vi"
anua, filho da distineta cscrlptora
li. Ji.ilia, Vianna. O Joven Othon,
uue 6 appllcado alumn'1
alo l-lvangei.ico do
dc Minas, recebera
cumprimentos.

i;m ]ioi!ii!tuez. Inglez, friuicez, italiano
e liciptinhol recebidos por
Iodos os vapores

j Cm A. Moura,»»;,';'jy

do Gynma-
Lan-os, listado
hoje imiuinore.s

ls() de arroz »»«.
Mcáicinal, odliercutc e pcrlumado.

Lata 2s"Jt'. Perfumaria OULANDO
ÜANf.KL.mm\i 

m.úm< 
'

lHSTITUTr IE
TRAVA1I13KTO H

i:M!SEL!,UZ V M ÜVTII ili»
l»ELLK «; «I» CAUBLiIjO

pelo processo do

T&m. Ki liVDOVie
Único de ofteilos garantidos
OS PRKPAHADÜS »I5 Mme

LUDOVIG, UAIUNTIiM UMA
CURA CEUTA, o as Senhoras
que tenham perdido asesperan-
cas de encontrar um preparado,
que preencha as necessidades
da helleza e liypiene da sua pellc
«• eabcllo. nconsclhainos-llic a
recorrera titulo dr cxpcricneiti
aos preparados do "INSTITUTO
LUDOVIG".

l/mu liillencia.— o Dr. Alfredo
3'tnsseIL juiz d;i l" vara eivei, de-
cretou hontem a fallencia 'le .1.
Azevedo, negociante do seccos o
molhados, ã rua General Bruoe
n. 7^'. <|Ui; se confessou InsolVavel.

i A tisscinbljii cmi marcada para
i:. de junho c os syndlcos são os
Srs. Marques & C.

i 1'iiia iiuporuinto firma apresenta
i i Diicnriliiia.— .1. C. Soares .t C„ são
i estabelecidos ;i. rua <lo Hospício
I u. 04, sendo o seu actlvo, por ba-
(•lanço feito, «do '2.2D1:480?'155.
I Xão podendo cumprir com os
I seus ¦coniií>ròml«ssQS em maití*'tlo mi'
j conlcSf apresentáruTii ho juízo úti It

vara eivei uma concordata aos seu
credores, qfferecéndo-so u pagar o.s
débitos eom ao "1°, em :i presta-

apurar as ralsldades que dizem ter
sido feiiu.s contra a Standard.

O Dr. Goulart «V Oliveira, baseou
o seu pedido na illegiliinidade e
desnecessidade (1:1 liriwi", por ser 0
paciente residente nesta, capital,
proprietário e ter interesses que o
Impedem de .-.o ausentar da capital.

].'oi relator 'do pedido o Sr. des-
, mbargiidor K. Uego. que- concedeu

,a. medida para ipedlr Informações
ao juiz criminal.

Assim votou a Cainai-a.
A quadvillia dos "BonrhoBs" foi'julgada,— No jtiizo da 1" vara en-'mina! foram julgoklos 'hontem us'cii.iiip!icejido "'1>. .Jayjne de Botir-

•bon". os falsificadores d(
ou. valor de noventa
contos. , ."D, .Tay.me", o c.lie.fe 'da quadrl-
lha, requereu nidlaimento do seu
ple.na.rio. o que 'conseguiu.

Aggrcdiii. rcslstln ei foi pronun-
cindo.— .loão Cardoso da Silva, no
.iliti 22 do tibril 'deste atino, encon-
trando-ae com o menor .Manoel
Gonçalves Rodrigues, na iiraça dos'.Marinheiros, esquina dli rua do
Ouvidor, espancou estupidamenlc
o mesmo.

i Preso tpelü guarda civil voiídanb
resistiu iá 'prisão, que. a custo
mantida. .

limitem, foi pronunciado
juiz dn 1" vara criminal.

O Supremo não oonlKMCii do
."Iiabcas-corpus" i-equerido om la-
vor do Dr. Carneiro da Ounliu.— O
Supremo Tribunal, hontem reunido
om sessão ordinária, apreciou o
"haboas-eorpus" requerido cm fa-
vor do Dr. .Alberto Augusto Carne-
ro da Cunha, que esta pronumaaMo
pelo juiz ela 1» vaia criminal. 'Pelo
crime de injirfia. assacada contra o
juiz Dr. Ovidio Romero, da 3a vara
eivei. ,, , „

O .paciento acha quo 6 íllegal a
acção do ministério publico nos
cisiiü de injuria ou ealumiiia. ca-
•berMo ii parto offendlda n proposl-
tura da queixa, 'do nccotdo com o
art. -107 do CddlKO Tonai, nao obs-
lauto ii. nova disposição do art. -"*
da. ultima reforma judiciaria.

Relatou o feito o ministro P.
Lessa que, quando ia. entrar no ine-
rito da. questão, foi
ipelo procurador
Munlz Barreto, (pio levantou a pre.
iiminar de. não so conhecer elo ,pc
¦dido por ser original,
no Supremo em grão

O ministro Pedro

foi

jielo

PAR.T1DAS KXOTIOAS
Os H>lK)UiCtlcos ciuimtrum-so bo-

je com os Utoplstas

Os apreciadores dos "furos" e
do "prego", terão opiiorttmldado
du .assistir hoje. á! S horas no
ground tia rua Campos Salles,
uma das partidas mais disputadas
dentre as dn sua predilecção.

Os Hypotheticos, fluminenses
"consumidos", terror dos teams
exóticos, vão se encontrai' com o.s
Utoplstas, genmi.'!. cosida, dos ve-
teranissimns americanos.

Para se avaliar melhor ela força
e "homogeneidade" dos comba-
tentes. sttfflCientO se torna apre-
sentarmos ao publico ambos os
teams:

Jlypolhivnrios: — U, KorgeDi;
X. Moura n .Tair; Kego Barros,
Totla o Loló; IPollo, Vasco. Castro

Marcondes.
iXão conseguimos, ao certo, o

team dos Utoplstas; saltemos, en-
tretanto, que dello fazem parto,
aK-ni de outros, ns Srs. Kldelcino
Leitão e Heitor Luz.

REGUIeVMENTO DO CASIPEO-
NATO DOS TIIltCKlKOS

T10.VM.S '
instituído pelo America Foot-Ball

Club c sob o patrocínio da Diga
Alotropollrarut do Sports Atlilc-
ticos, que sení dlsnntado no nn-
no dc 11'Ki

.1.
Ao presente campeonato concor-

rerão os clubs quu (lisputtLram a
••Taça Fidelcíno" om 191B, quo
são: o America, Botafogo. Plamen-
go. Fluminense, tí. Christovão o
Villa Isabel.

II.
Fica instituído nm conselho di-reetor, composto "de. um represou-

tanto de cada oluh concorrente,
cabendo a sua presidência ao do-
legado elo elub que ilen- o premiei.

vai
cm'Pai-

interrompido
geral, ministro

itou a i
*er do

devendo vir
ele recurso.

Lessa aceeitnu

III
conselho reunir-
mez para

I

KOHM-.t KMOS 1'ÜOSPi-CTOS.
K RESPONDE-SE \ TdDAS
AS CONSULTAS (GRATUITA-
MENTE) TANTO POR LAUTA
COMO PKaSOAUMENTE

MEINk RIQ BflflüCO, 181-1"
i«i> i»i<: .iaai:iico

RUA DIREITA, 55-B
S I»AIIA»

COflSÜLiTORIO
t>0 BlHOCÜIiO

IMorgaiUnlia — .Encontrara tudo
<í *ue deuGija na <^is;t 'Lt-andru 'Mar-
ti ii», ns. 913 o '.".">, ã rua do ouvi-
.lor. A maior parto do mwsos pa-
lacotes etegantes são moblliados
ifClo referido estabelecimento. Xôo

o aconselho a que onoommende os
seus movds na Europa. Sahiritim
:na.Is caPOSi lovitriam inuts -o ;». tiiü-
deira não seria tão boa como a
¦ ruo. a cusa. Leandro Martins em-
arogo. no fabrico elos seus moveis
admiráveis.

tjii — CScan luvas, sempre com'juvas, 
«m qualquer parte onde fôr.

Pkpio eertei de que a luva '<• um
.i/lorno imprracindivel da mulher.
Xão so comprehejvle mesmo que
uma. senhora vá :i uma recepção
ou a um íjajlo «em estar de luvas.

Curam nomeados coTnmissarlos o
Banco ('onimercial. Costa .Pt-reirn
,V (.'. i: liduardo Ribeiro.

l'in advogado proeCSSOdo,— O
Dr. - proiiiotor publico denunciou
li ontem no Juiz da 2" vara criminal
o Dr. Álvaro Coelho ele Magalhães,
que so apropriou do 1:800$, que
lhe foram ilaMos pelo leiloeiro,!.
¦Lages para entregar no engenheiro
\jr. Alem Soares l.ellis |.'errelra,
restituição do slgniil (pie flzora na
compra dc outro prédio, cujatnins-
acção foi nnnuHudu.

Ah.solviçãii.— o Dr. Raul -Mar-
.tilis, juiz federal da I" vara. absnl-
ven íhontem José Carneiro da Cos-
ta, aceusado 'do haver Introduzido

I cm circulação uma cédula falsa do
200WOO.

O juiz aSsim decidiu por ter o
aceusado provado a sua boa fé eser
a nota tão pe-rfeita que facilmente
lllmle a qualquer um.

O caso da Standard — Mais um
¦"liubciis-eorpus''.—A 8" Cumara dn
Corto «le AppeHae.-ão. reunida hon-
tem. conheceu do "babeas—conous"
(preventivo requerido pelo Dr. Crou-
jnrt ,1'Olivoira em favor de Itomãn
Fernandes iMorclrn. com mandado
¦ le prisão 'prm-entiva expedido pelo
Dr. juiz' da li' vara criminal, no
impedimento, por suspelçtto, do Dr.
Auto Portes.

A prisão prende-se ao inejuerito
íiberto na 3" delesacia auxiliar para

i4 a preliminar o votou ipara epie nao
s-se conhecesse do "'habeas-corpus.

Todos os dentais ministros jui-
•"iram de aceordo com o relator,
com exeepsttO do Sr. Oliveira Ri-
beiro que se 'deu por inipedido.

S*omada de Hlanuper
approvada pela Directoria dc Sau-
dc Publica. Poderoso mcilictinicn-
Io pura curar feridas antiKus ou
recentes c dc natureza syphllitlca
c ulceras cm Rcral. Ellicaz uns
queimaduras dc Iodos os grãos,
linhciro.1, friciras, doenças da
pelle, hemorrholdas, etc. Depo-
íiiliirios. SII.VA GOMES &C.

 Ilua de S. Pedro, !19
RIO DE JANEIRO

¦O Sr. ministro da Agricultura
visitou hontem, á tarde, o Labora-
torlo da Fiscalisação o Defesa
Commerclal da Manteiga, Installn-
do ao lado do Jardim Botânico.
S. Kx., drliols do percorrer todas
as dependências daquelle labora-
lorio, deu-o ipor inaugurado.

Tônico Capinettc
(Moeldaile «lon Cabcllon)

Faz nascer cahello, tira a caspa, evita
a rruóda, dá brilho, conserva a sua côr
primitiva e desenvolve o crescimento.

Vidro 49IIOO
A' venda uns Pcrfumarhis. 1'hanna-

cias c Drogarias.

O conselho rounlr-so-a uma ve
por mez para julgar os matches
rcalieados o tomar as iprovidonolas
necessárias.

IV
As reuniões serão sempre ruiII-

sadas na sede do club campeão
do anno anterior, avisando previa-
.mente o presidente elo conselho
nos clubs concorrentes. ,

V
¦O presidente nomearfl um seere-.

(ario, estranho ao conselho, quo
lavrará as actas das reuniões, quo
depois do discutidas e. upprovadas,
serão ossignadas pelos represei! -
tantos dos clubs. ficando arohiva-
das na secretaria do club que der
o prêmio.

VI
O Botafogo Foot-Ball Club, do

posso do Prêmio Fidelcino e titulo
de "camtpeão dos terceiros teams
de lOlã", dará, segundo as instru-
cções do anno anterior, o prêmio
para o presente campeonato, dc-
nominado "Taça. Botafogo", que fi-
caiu de posse definitiva do vence-
dor.

VII
O club vencedor do torneiro an-

terior ficará obrigado a organisar
o subsequente campeonato o Insti-
tuir novo ipremio, tornando-se
obrigatório gravar neslo a. inseri-
pção '-Prêmio Fidelcino",

VIII
O processo a seguir no presento

campeonato em relação aos ma-
tches, regras e pontos, '5 o mesmo
adoptado bela Liga Metropolitana
do Sports Athleticos, com excepção
da exigência da inscripção o praso
de 30 dias para os jogadores to-
murem parto nos matches.

IX
lAs datas para a realisaçüo dos

matches serão sorteadas pelo con-
solho, ficando fixado serem elles
reallsados 'ás 8 l|3 horas, salvo
prévia combinação entro os ca-
ptains dos clubs disputamos, per-
dendo os ipontos o club que eo íi-

O ROQVIOIRÃO VAI
dois vovms VVKA O Slll

TK.A.M
líelativamenite á, local que publi-

o.nnos, hontom, soli osio titulo, ro-
cobemos a seguinte corta:"llliiio. Sr. rodactor sportivo da"ilazet.-i de Noticias" — Snudacõ"!-'
— Deparando, boje. cia vosso con-
ccltuadisslmo jornu] uma noticia
com relação '''¦ perda dos pontos ob-
tiebis pelo Palmeiras A. C, no
match com o Boqueirão, realisado
no dia, II! Uo cortante mez, por ter
tomado pane mu jogador sem in-
scripção, lenho o dever do vos sei-
ontifienr que não tomou parto no-
iiliuni viocio do Palmeiras som o re-
Kpectivo registro, conforme consta.
O que se lüissou, Sr. rodíietor, foi
um lamentável engano do nosso
captaln, Sr. Astrogíldo do Omulho,
.(lie. in. boletim elo inaicli. em legar
de pôr .bis,". Comes, trocou e ihui o
nenríe de Júlio G-omes, fiillii. esta
quo os próprios players elo Itoquei-
vão poderão averiguar. Entretanto,
o directoria. do ipalmfcira A. <'.. yal
por Intermédio do Sr. Virgílio
l''reidgg, provar eruo foi engano o

Juão 

intenção ,le burlar o, eomnii'-
1/SíO de foot-lMlII dtl "' divisa.i. <1 Si.
José Gomes ifi empregado no mesmo
prédio cm que o Sr, Virgílio qu~

s conhecendo o mesmo senho
perante a eoinfmlssSo interceder
favor do 'Sr. José (lotilcs e di
meiras A. C.

IBsporando merecer de V. S. o
publicação desta, puni esclarecer tis
duvidas que possam existir contra
esle club. que tenho il. honra de
presidir, o quo seria incapaz de
comnieiter um acto dessa natureza,
subscrevo-mo de V. S.—Am'. att°. e
„l,r". — .leão .Miralida, 'presidente
dn Palmeiras Athletioo Club. Rio
de Janeiro. -0 de maio do 1-916".
PARC KOYAL irOOT-BALD ODXJB

vi:nsis CLiMi in: bik.atas
\ ASCO DA «IA.MA
Realisa-se, hoje, no campo deste-

rlnb. nm match amistoso entre os
seus 1" e 1!' teanin i- os do Paro
Royol Foot-ÍBall Club.

Salvo pequenas modificações de
ultima hora, representarão o
Bnval. os seguintes teams:

Io teuni—Cyiriaco; Barros. Car-
lueci; Ctardino, Roberto, Samuel;
Garcia, Brandão. Uuy, César. M.
Oowes,

2o team—Frias; Amadeu Santos;¦Manoel. Cosia, 'Mesquita: Rubens,
Demosthbnes, Gulmarües, José o
Alberto.

O captain do iPd.re Royal, pede o
conrparcolmonto dos Srs. jogadores,
nn, sede do Clnb de Regatas Vasco
da Gama, ate 1 hora da lorde.
\SSOOLVOÃO lUtXSIIilOIRA dt:

SPOKTS ATHIAITICOS
Em match do campeouato desta

Associação enconil-tm-.s'', hoje.
campo do Del Costillo, o eluli
contra o Confiança.
VSSOOt.VOÀO CARIOCA Dli

FOOT-BALTi
Xo campo da estação do iBnngu'

batem-se, hoje. á tarde, os três
teams do Recreio o do Victoria 1-,
Club, om disputa do torneio insti-
ttiido pela A. C.' il"1. B.
LIGA SPORPMA ITitlMIXBNSE

A jabelln. do campeonato desta
oggremlução registra para hoje, no
ground do Niclheroyense, o match
entre as Equipes do Fluminense A.
C. e do Ararlgbola 1". i"".
OM MATCH BNTKE ACADIOMI-

COS
iKm disputa :i. (taça Dr. Frontln,

encontram-se. hoje, ás 8 horns (lti
.manhã, no campo xlo iFlumlnenso !•".
Club, as «Kruipes do 1" o do 4° an-
no da Ksenla Polytcchnica do Rio
de Janeiro.

As equipes, quo serão arbitradas
pelo sportman paulista Sr. L. Lou-
reiro, estão assim organisadas:

Io nnno—L. Teixeira; D. Mattos
p P. Veiga; .1. Brandão, O. Araújo
(cap) o .1. Cláudio; I. Gomes, E,
Pinto, A. Lima Campos, A. IPcrnam-
buco e Damlão,

\i anno — íj. Rocha (eapA: C.
Freire o IM. Paranhos; B. Miiller,
II. Durão o C. Veríssimo: M. Gus-
mão. C.urgel Dantas, O. Portella, A.
Machado o A. Carvalho.

MATCIfUS .\3nsixisos

Adorável ipromette ser a reunião
quo a criterioso, directoria da vete-
nina socle.l.i.do ihiplpica pretendo
levar a effeito na tarde do 'hoje,
¦no seu tliippodromo elo S. l-^ancis-
eo Xavier.

O (magnífico iprogxanima com-
põe-se d,. ,-i.'t,' pare>os, semeio o do
Hioura. o Clássico ItJapera.Tiçja, na
distancia elo il.OOO nietros o com o.
dctp.tac.ao do 4:000$O00 o SOaj-oou.
destinado tuis potros do itreg annos
noclenocs o estrangeiros. Tomarão
iparto nessa, iprova: Gitúln Spano
(I,. Carneiro) 54 Qctlos; Fidalgo iH
(A. iFornirmlez), ã'l kilos; IJatte-
ry (1D. Fc-rrelra), õil hilos; Ornatl-
nho' (IM. iMüchaels), úl kilos; .Pa-
lima (.D. Suarezi, 51 leilos; Ram-
.pcilkiri (IP. »!lialn.), iã'l 'kilos: In-
terviow ' M.u-ceel.lino.i. .rol kilos; o
íPegaso CC. Ferreira), d" kilos.

CSegnnili.i ,'• colTonto nas rodas
Ui.rTí'iyi;rs, (loafaca*m*so cruntt forças
nessa .provo. Battery o lutorvi^w; n.'fiTlio. do Oc^.'iso pela sua 'brühiunto
carreira cerni annimaos do mais
idado <! na. qual eíbtesve o segundo

MARÓA.R {IPosto; o o valoroso nacional .pela

na.° I 'A.
pois I [seus ','

xtrnordinauiíi corrida, produzlela.
mo 'Clássico 'Outomno, mo iiual der-
rolou eom a. maior efacillelade, ai-
Kitns do seus competidores tna, car-
reira. ti" Ihodo.

Bomos elo iiiiiivião quo'-o valente
(filho do Tíunus mais uma. vez fará,
.,, sua victoria, não obstante, ter ,1o
so empregar bastante, a.fini do re-
s-istir a. atroipelndu, fiutil da irflota-
da de D. iFérrolra .

A jrareliha do iStinl Novls não
levo ser ,!.• lodo deaprosada

as iprovus Uurneci-.las pelos
dous pensionistas ior.am bastanto
hoiis. Guldo Spano cm quem o seu
proprietário deposita, grandes es-
ipertvnçaa, iem bastante cliatice de
victoria., in-ir» sraclo aiíto mor Inspi-
rar conílauça. a montorltt que. loiva.

iPÊíniso +ttii* tíío eyeoll.f*nLi> covrl-
Ia. ifez ha dias no Jorikey seoun-

dando IPontes Canet n elerrottmdn
Ornatinho, ipódo pertfoltaineinto oi)-
parecer muni deis (primeiros iPoiiteis
no ifinal do. prova, e.m vista, do tpeso
leve que lhe foi distribuído.

AíSm eles» pareô de .disputa 3>as-
lauto tiutrtihentei serfi' o são
Francisco Xavier, no qual deverão
modlr iforçns em T.7C0 metros os
seguintes iparofltoirns! Sultão V (33,
,l.e IMt-.net'i. ".:; kilo.s; iparado 'P.
Zabullaj. S3 kilos; Kfpaii i. (,L.
Aruyo.i. -.2 Itilos; Argentino (II).
Feiireira}, Cl kilos e 'llebiva '!>.
Suarez), T,0 kilos. A. victoria do fi-
lho de IDi-lari-y que cia liela, coino
qua*i eorln pelos eüMlicdraücos, fi-
cou Viun a sua chance nbío dl-
iiiiiiiniilo em visia da exeellenio

j prova fornecida, tpelo íilbo de 'Mar-
j covil, na nilUina. sexta-ifoira o pe-In' Ifiwito de ter sido o pilotado d" IL.

Arava deslealmente guerreado no
iparco cm (|ne tomou parte lio Der-

Iby, 

onde daria quo fazer ao ligei-
fo pensionisia. de Santiago.

iTüBColhoiineis para a pirineapal eol-
I üocação .Argeaniio. .levomlo ti. ,lu-
! ¦pia ser formada com Hispana.
I Outro ptirco de real Intoresse, 6
[ [Prado iCiumiiuMise n.., iiniiHia o no
I qual correrão: ilíastrotiuet (A. <li-
J Iblbons), ,'ií: kilos; iMai-ialv.a. 'fiA.
i Feniand.'eK), »!! Jcilos; Arbis Cv.1 ;>Tr 1 Olmos), '.">:! Idles; Adam (!P. Zalba-
«Uu,), r,:; leil.is: Coytucrc/, (!D. Fer-

relra), -."il kilos o (Sfanvp Ul, (Mi-
diaols), i50 kilos.

Com ;us accentuadaa meTlioras
no enfraí-Tienient de '.Maria.lvn a. vi-
cloriii. de IMIastroquot que a, prinei-
„nii.i ws ipareclti quasi corta, passa a,
(perigar •tci.staine. visto como suas
forças são iperíoiiiiTiionto nquiva-
lentes.

O pareô Animação, na dlstanela
do l.ÜOO ínclros, reuniu: Pi
(A. .Kernandez), 'di kilos; Claimtini
(&f. Michaels). ã;> kilos; Buenos
Aires (IE. Le Menor), õl kilos: Pa-
trono en. Ferreira), 51 kilos b
You-Toii CL. do .Oliveira), Ü0 lcüos.'Cremos ser chegada a ve/ de sa-
hir victorioso o pensionista do João
Francisco, visto como ei seu mais
forte concorrente, Príncipe, so on-
contra, ainda, multo gordo.'Para. a segunda collocação, Prin-
cipó.

Parco ele desenrolai' bastante 1 in -
elo devera ser o Dezesels do Maio.
cujos concorrentes são do forças
perfeitamente equiparadas.

Comparecerão ás ordens do Stor-
ter: Majestic (I'. Zubaia), B2 kilos;
Alliado (A. Pernandcz), .Ii2 kilos:
Guerreiro (A. V:cz), -ID kilos: IDavid
(D. iFerrelra), ".'2 kilos; .Sicilia (\Y.
de Oliveira >, <1ü kilos; Cadeirna (U.
Le CHencr); Bello Angevlno (f.
Carneiro). 40 kilos; Davlcs (Rfar-
cellino). '.2 kilos; image (C, For-
reira), .12 kilos. 'Majestic, Davies,
Sicilia e Image. qualquer delles "Jiõ-
do ser o victorioso. Kscolhonujs tio-
¦ra o primeiro logar Davies o para
formar a dupla. Sicilia.

Os demais pareôs que completam
o programnia. proporcionarão, cer-
to, desenlaees bastante emocionai!-
tos.

Com um programma repleto de
tantos ii.ttraoiivos. é de esperar nu-
morosa, o animadíssima concorreu-
cia ao "meeting" di^sta tardo, no
hippodromo do Prado Fluminense.

Proprietários
Dr. Tobias N, 'Macha-

li 'ao, CV, le, 6s, 4t..i
Mme. E. aiachado,

y ..iv, ís, at-.v. A. do Axailjo, -t-v, itif,
Dr. Lrtmeu II.'. Machu-

;' do, -tv, 6s, 3t: f
.'HJl'. Iflenato Pacheco, T
> »v, '2t. ............, :'
.Valoi-o Pueyo. 3\V ¦' i

¦ lis, lt. .-.- ..,'?.'
,J, S Quinta lteis, •'

fflv, le, 2s, 2t.....:
T. M. do áVlmeida, Qv, J• 'lS lt. ................,'.;'A. C. C Monteiro, 2v, '

•fis, Jo, »t ,'Viuva Pinheiro Ma-
cliado, iÜv, -ks. 2t.. .i

CM'. (T. CD. Souto, 2tV, ls.
LVrtmni A. I Pereira.

rjry, 2$. ,,*..*.. ..|
F. Í3. iSwniintes,' tiv,
¦ (ls, .St !
3). :Pereim. F». cv....;
.íon.-ithas 'Pereira, 2,v,

, (ls, ;tt. ..-. ilDdu;rrdt> (A. pereira,- av, les, lt
A. Dantas Júnior,

II ÜV. lí i
Dr. P. Castro Júnior,

I2\t „—.v........
,T. Pereira íi-. Irmão.'¦ iv, is, at
A. C. Mourâ-o, (lv, Ss,

A. (Siqueira, tv. .....
(IM, .Guimarães, lv, 21.'Pr.incisco ifortes, l.v,

Aguiar & Souto, lv"
ls. lt

M. .1. lAgiaiatr, lv, 2t..:
.A. Fontenolle, tv
IMimo. C. ireisquita, l,v.-
il'. M'. (Namos, lv, ls..:
(i. /Boe-ttelm, 1-y i
-AlbejPto ilvosop, tv..,,
J. rtnitton, lv. .:
Blm4. saltos ciucâes,

'1)V. .  . . .!
Dr. G. M. do Atarei-

dn, 3s, lt
Dr. A. Xovás, 2s, :>t,
AinlTíuTe «t Alanelda,

-. ir. ,
LV. Karoollos, e-s.

1B. Campos, ds
.1. A. Rlboiro, ls, it.
M. Ilarrrmo, ls'
¦l^aíare-schi & dtuio-1

iri, ls. |l
A. Renato .i.ories. tis,

dt.' 
.r. B, aiachado, ití...
.1. INieola. ls. ..,...¦
.T. V. Guedes, ls. ...
lt. (Bandeira, ls, .li.
Santos <t-. 'Irmãos, 'ls.

Pnanios

32.164GIO00

«U83õ$000
7:52fi?600

:7:140?00O
õ:T50$000

4:745?0i)0

2-2:S7<r$0i)0

8.1G36S00O

ã:380?r,00

-t:(>-ttí$i)ilil
SlSOOÍflOO

^ ,3:3.00$000
¦:i: ias $000
;í?10O$ooii

.ti.
IL. iMcohu, ia.
.1. C. 'I'. Velíoso, Ls.
A. IMesquita. 21 .,
José O. <le Barros, -'t;
,.\. P. ittodriguiw, 'lt..-
Condtí ele Cara.pe-'

tons, lt
ítóem llíiüet, 'lt...— ...,
O. íBoetohor, lt—. .a
,T, Gonçolv-Rs fjfaia, lt.-
d. .Garrltaaro, lt...v.
Lula íiaroponl, 11
Alhano Cl. Oliveira.

3:091 ÍOO»

^:(l,6lr$500

iaf.íSÍOOO
e;.10(ÍJ0fl(í

¦;,;.!T,wni)

-tr74í!ÍO()0
2:00()$00i)
1:8t)0?0')o

i:soo $on o

it:"i3ifií000
l:'M0$OOU

1 rã00?00()
i raoõjoflo
l.:"2flOÍOOU

tliOOOSOOO
i:i)()USi)(io
l:000?000

fl;000?00.0

8.25$000
7B4$000

r.iãfono'
-1005(1110
S00$00l)
:K»S$ü0()
:ioo$uoo
:tno?00()

1285$000
2'40$000
¦'.'¦íoçoiia
240Í0UU
:4íosoiio

2iao$ooo
I200$000
aoojooo
72Í000
CO?000
•IS?000

*ü$#00
np.ftioo
.TJ$0<)0
JOÍ00O
:iO$ot)i)
iiotooo

ao$doo

Loyoia Daher, .Milho Ferreira. Al-
•varo Braga. Othello Itibeiro do
Souza, \VabicanaT tParanho» Fer—
nundo Esteves. Mario .1. do Oarva-
lhe», Hurico Gonçalves, Guilher-
mo AVItte, Oscar Barroso Soa-
res, Henrique Santos, Paultoo SHva.
Adhemar Santos, .1. F. .PaiHa Ra-'
mos. M. Gomes Ido Paiva, Galdino
Aaste.

7l prova, as S í\A. — America,
FÒOtbaSfl Club. Corrida elo Agulha.
.Tara. sonheerita do Aine-.rica com ra^-
paz elo Boqueirão e vixie-vorsa, In-
scj-i.l»çã.o liivTe.

S" premia, ás 3 IÍ-.— Alberto EU-
vares.—Corrida de obstáculos (para.
meninas ate 1" annos. Meninas do
America o Boqueirão. Inscripção
livre.

Ou prova, âs 3 3fí.: Cândido J.
tVratrjo.— Corrida, com obstáculos
ipara meninos até 10 'annos. Jleni—
nos do Amorira, e Boqueirão. Di-
.scripção Iívto.

10a iprova» ás 3 3|4.— Club do
Begatas .Boqueirão do Passeio,
atíütch do Footbatl, 'primeiros teanin
Vitlla Isabel x Boqueirão.

Teani elo (Boqueirão :
Tejo : Wa.leleinuiir e Prior ; Ari-

horto, Slattos Silva o Secco ; .Top-
.j>ert. tismeraldo, Flavio, Hoche e
WaAter

Reservas : Jorge. FreU, Virgílio e
Ba ptlsta.

Il" prova, ás d horas 'da taitfe.—
Anselmo José Cardoso.— IPÉga do
¦pco-co pelo rabo, com uma libra ao
pescoço. Insoripçâo livro.

No rink do America F. Club, sessão
iiocturna

1)3" provía, ás 10 horas da .noite.
Federação B. elas Socirjdaeieis du
licmo—JJIatch de Itusket-iBaii.
Teoim elo America. :; 'Boqueirão.

Teaim do America. F. C. :
j Mario Cunha o Carlos Sauitial :
í Salvador Catvcnie ; Alfredo Koei-
I lor, Romtilo d'AJessanilTO. Itagibe
I Novaes, Victor Augusto .\LiTVln :

1'1-L 
WiiUeniTicocher e Sylvio.

Team 'do Boqueirão F. C.
13" jvrova. lis 11.—Drbino A. Pi-

vpm.— Corrida nm patins com obs
ta.culos. Sc-iihoritas do America a
Boqueirão.

.Surpresas, -imislcax, .prendas.
IPremioa parti, as 1*. 2", 3* o

j 0a .provas, medalhas de fvrata. ao 1°
c m-.mzo ao 2' coÈlo<axios (Cftmho
do Club).

, Para as A', tii, V. S" e ')', nirmo;
( aos vencedores.

'Para. a 10" o I !=. ohiesetos de ano
aos teams ivonceüdoros.

iPara a, 12", o iiorc-o e a libra. :•
quean agarral-o pela cauda.

Enti-ega 'dos prêmios :
Os prêmios serão enrrogue>s sr.-

leraietmonto o, rodos os 'Srs. vence-
dores o Sras. vencedoras, saibhaxlo.
27 do corrente, na. festa e|nei ."¦
roailisairâ na. t-'êUo social vio ¦Club
promotor. í,a 'J llor:^s da. noiic 'iIíiti
do-so inicio pela, sessão snlcm-no •
concluindo-so ipor Imponente, baile.

iVaço sciento nes Srs. sócios que
unicamente, o recibo do mez de
'maio lhes dará ingresso no campo
elo America. Foolball C„ hoje, do-
imingo, 21. do corrente.— A. Lima,
thesourciro. I

PATINAÇÃO
ITilBUXFNKI'. I'. CIA!II

CÍOTil iíraajl«:io aniiii«aí,*;u» inuriuT^n-
.-;,- ante-iKoitem á .noiro no Thiiv elo
praça do tiprufs da, rua. Guaualbaxa
¦is sessões de iii:itJniu>o enDfereíádas
pela. direciorij,. d" Fkirnincnso !M.
<Uuh tuis se/us associados.

Xoiavom-se! reunidas
disline.-tas ifii.tnilias do
Cattete e 'Lax.nrioii-is.

ns mau;
Bolníogro,

Pr.mma .. w;::858$ooo

t?OW/IílG

Tlf^O
Ri;VOIA11vlt CLUB

Brevemente senll reaSisaAo i
carnipeonato do IRovoVver Club, em
ifuo serfi, (liriputada niolii, sogundo.
vez. a- uiça IRovolver Gluib.

o concurso scHi, incopairado ¦;
exee-uteiido com " maior cuidado
¦prometifcen-do n, <wv- confecção ¦¦
imoior inecresse.

A. prova iculinüHuilte a do Cam-
ipeonato, s-wá. em -li) lirr,s, a meda-
lha. ¦estti, sendo consfoecioniada ma
IRejmlWiCn. •A!r:,-cn1J.nei. 'é do ipuro
trosto artístico.

no
local

CLUB I)lí RleXlATASBOOUlilIíAO
DO PASSIOIO

Os festejos da 2" parlfl do program-
nr.ii conimeniorntlvo do sou ni'
aimiversario.

'Paro, hoje estão marcados os se-
guintes:

S. Christovão versus 'Bnngu' —
Primeiros o segundos te-anis —
Ground da. rua Figueira de Mello.

Modesto versus Muuâ- — frimei-
ros, segundos <' torceiros teams —
Campo da. estação do Quintino Bo-
cayuva.

Aventureiro versus Athletlco Ca-
juenso—l^rimelros, segundos e ter-
cairos teams—Campo da rua Soa-
res. em S. Christovão.

Tiradentes versus S. C. Sampaio
—Primeiros, segundos, terceiros o
quartos teams—-No ground do pri-
meirn.

Assanhado versus Acanhado— A's
7 lf2 da manhã. — Cttmpo do Brnsil
F. C.

Tupy versus Olarta,—.primeiros,
segundos o tercoiroa ícams- —
Orrmnd da ewtaçõo da Olaria — F.
F. Ixiopoldina CRailway.

GUIA D1T laoOT-KADTi
(Hecebemos

escmplar do
o agradecemos um
Guia do Foot-Bail

t.i.i nosso.- prognósticos:
Sicilia. — Imago — Bliss
Camelia — Demônio — S.vilcria.
Claimant — Príncipe — R. Aires
Marialva- — Mastroquet — Adam
Argentino — Epnna — llebría
Intervlew — Battery — (!. Spano
iPnvicsí — Sicilia — Image,

VARIAS

O esforçado jiiTfma.n Dr. Tobltts
X. Machado contratou^ hontem.

com o applaudldo profissional gau-
cho, 1). Ferreira, a primeira monta
dc seus pensionistas. Xão ficou definitivamente
resolvido quem será o piloto do
Dermonio nu parco em que so acha
lnecripto para u. reunião ela tardo
do hoje. Xão .'• de todo impossível
que a. direcção do filho do Fox
Flyer caiba a ilVrnitudcz. .

OM POi:CO DE KCTATJSTICA

São do nosso operoso eollatK>ra-
dor Mcssedaglia, as notas estatlsti-
cas seguintes:

OS DMPORTADORliS 1JM 10 Ki
Ittrportadorco que já alcançaram

vietorias esto anno. nos >doua pra-

Snbdivillidas em duas partes —
um'a Wlurna e outra iiootimia —
reaHisatm-so hoje, em Hcguitmento
aos de domingo o>as:welo, os festejos
commemoratlvos elo 19° annlver-
siirio do glorioso Club de Regatas
Boqueirão do Passeio.¦As in-ovas serão effp.cl.liadas no
grounVt do America, á rua Campos
Salles, o obtidecerán ao seguinte
/irogramma :

.1" prova, ti. I. hora. da tarde—Dr.
Júlio Furtado. Corrida, ptídestre,
200 inieiiros. Para sócios do America
e Boqueirão.— Américo ua Rocha
Pinheiro, Flavio Martins, Roberto

üunc.üi Fonseca, Antônio Duarte, II. Dan-
incipe. marrtberg, João Teixeira 'Salles. Er-

nani Jopiwirt. iDomingos Õlouttoho,
Victor Augusto, Mario (PAlessan-
¦Iro, Carlos Assis lèonv-ira, João
Thoimaz Dümtmanoel, Abílio Forrei-
ra, Eugênio liaria. Francisco ILo-
ipês, O.thollo (Ribeiro elo 'Sotiza,, Fer-
nnndo lOsteves. .Mario .1. de Carva—
•lho. Eurico Gonçalves. Edmundo
F, Fortes, ,C. Alltin. Oscar Bairoso
Soares, Guilherme IVltto, M. Gomes
Paiva,. João B. iSIqueira. Ootavlo s.
Paranhos, Henrique Stvntos, P-.i.uli-
uo iSUva, Adhemar Santos, Antônio
Dída «le Paiva.

'2a prova, ú. 1 1|4 —Sócios Beme-
méritos — Salto cm altura, com
vara,. Para sócios do Boqueirão o
America.— IL Dannemherg, Iaaac
Borgstein, 'Luiz ela Cunha, Francis-
co V. iA'garez. Álvaro Braga. Othello
tíi-belTO de Souaa, l^ernando listo-
vos, •tldmundo F, Fortes. Eduardo
Sdiorrer, Armatide) J.i%iipiredo.
Carlos Pereira Lima.. Salvador Cal-
vento. Roninlo Alesatmdo. Mario
Cunha.

8° prova, ii. I .ll-t— Henrique da
C, d'. Brtiga, Sailto a. distancia, cem
Impulso. PaTa sócios do 'America e
Boqueirão,— Amnrico ela Rocha
•1'rii'lieiro, Antônio Duarte, II. Dan-
iiemherg. Eduardo Scliorror, Alber-
to A. Xoigueira., Arman«lo Martins,
Walile-mar Maitt, Domingos Mnuli-
nho, Itagtbe Novaes, Eurico Gon-
çtilves. .Mario d^Alossa-ndro, J3d-
gani AL Pecego, T'tii'z Agostlno, Al-
varo Brasa, WaTdemar i^aranhos,
M^ario .1. de Carvalho. Edmundo F.
l'tvrtes, Oscar B. Soares. Cícero Pi-
nienta do Mello, Mario Cunha. Mux
Gomes do Polvn.

•1" prova.As 2 l',2— Jtmp. Maria
13. Carneiro.— Corrida, do ovo na
colher. Para. senhoritos ido Am^rie^i

Boqueirão. Inscripção üivro.
5* iprova. ás 2 3|'l — Com. iMIdosl.
Corrida. >le 2 pernas. Sócios elo

¦America o Boqueirão. Inscripção
iVTC.

ii» prova, as " -—Liga Metropoii-
Lana dos Sports Atliletticop. —Cor-
rida pedestre, ã00 inetros. Sócios do
America o Boqueirão. — Flavio
Martins, Armando Martins, Walde-
mivr 'Matt, Erna:ni .lopiiort. Domin-
gos Moutinho, Ibiglbe Novaes, Raul

I Fanzoresi, Luiz. A^ostino, Américo
da Rocha IPinlielro, Ignuclo elo

BASl^ET-efiüü

AM'KRlOV I'. OliUB
(Hoje. ás 7 'horns de, intendia, ba-

.verti, tra.ining do 'liaslcei-liait ¦mntre
os diversos veíims Inifatatts dest"
clmb.

A wiuipe, escaladai para joga ¦•;
contra o Boí|a»irao figura em ou-
tra. loinl. i

O datptaim geral ped.')
clmentoi .iioiinta i dc
players.

Ti.ium
versus
syiaio Li;i'iii:

Btltre ...s teams tio Tijuera ILawn
Temais Cruh o d" Crdlcgio Syh"in
Leire. roailisami-se hoje. tis 1 1|2

ihoros da, iiiitiihá, no campo du prí-
111'c.íto. apurados trainings di bas-
k-et-bn.11.

> compare-
tOdOM 'I.I.-J

TEfi^lS
TT.TUCA. I.WVV

XOH
•iiieuto
'hoje. '•

vus d i
tennis

EOUTtS destn
retormados.

,s ;> horas d,i
i.ornetio de

1'K.VMS
club,

CLUB
intarra-

.renomeejarãn
^arde, as ipro-
ass!>ricaç3o do

•iitr,' oa í^irs awsociíidoí?.

A Maria Insausli Ferreira
Cumprimenta e participa ás suas

amigas c freguezas que, de volta de
sua viagem, já assumiu a direcção
dc sua oflicina dc costuras.

(i, ICua Uoiiçalvc* I>5i»w, I!
Sobrado, tclep. L69Ç central

Gratificações na Central
O Sr. dircetor ila .Estrada dc

Fetrro 'Central elo Brasil foi auto-,
ri-saefo a cxuicexlor fíTatificaQÕes ad-
ilfcionaes aos isetrtrintes 'fanectona-
rios ela 2* divisão tltiqueilla estraxh.:
£rtiartl;i-ckrev<.íi Gui'lhonnc Uttoti--
ta, írirarda ete: i* dassxs Raul Ma-
riíwtao de ICa-rvailro .Oliveira, ,oo-
compositores Luiz Pranca Teclas c
José Dias de M«flo <•¦ ao fogulstti
do i" classe Joaquim Catei de .Rc^
zende. O—

(A neíssa embaixadai eui Wa.--
'liitwíton transmitthi ao Ministorio
da Fazenda iun pedido recebida
por ella, no sentido dc serem ili-
mimridos os direitos que gravam
as estasrtes iife aço para archivos.
ilvsse ¦pedido'foi «listribuido^m Com-
missão de; tKiiKUKas da Cainara,
ao Sr. Carlos Peixoto, para emit-
rir parecer.

w Olppia
CAKTOMANTE URAZU-KIHA

Celebre pelas suas propheeias sobro os an-
nns de 1914 c l91fi.Consultas verbaes e por
eorrespondenria. Seriedade e discrecão,

R'JA DA CARIOCA N. 13 (Sobraíol RIO

Prisão de ventre-Doi-es de cabeça. Digestões
difficeis -- Falta de appetite - Enjôo - Zoeiras
nos ouvidos, etc. Não existem para quem usar as

PILDLftS REGULADORAS SILVA ARAÚJO
2 á noite

Effeito certo c suave — Vidro 1$500
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JHT-UfiMiVJICAS 1 IM"-- >lc Azevedo, Jrõwu ..Marinho,
Mauruc"" la Syivá, Roclrlg-JcB Bar- i

O paquete -Darro'-, entrado hon- | tosa" :,,ar;i,Uí.[í r>i"ícIro-, ^bastião- -', , ! Sampaio,.Alcjdes Silva. Joao Bran-tem sTts 6 hoius da tardo no .nosso \ &„; *.vlf.-.a,-hio Alvci, Pereira lios-'-
liortu, ¦ trilixo .-« .-.(-o burdo o Sr. j ]*au!o Clledc'ros .* . Albuquerque o
A'lesánifV<> de lá Fuiüite, encarre- I João lAccaclo Silva.te,
fiado .dofSjWegociOá do Peru' junto
ao nosso vd\'7:r;io.

'O Sr. de' la Fuenle pertence a
uma daa :a.i!i« Illustres famílias da
(Republica doi. IPacifico e seza no
seu i>a.iz d*-* grande «estima o .ele-
vnilo conceito, ,r«enJo um dos Ui-
plomatas iiuc muis so tem distlri-
unido enire os do. sua j«atria, ten-
do jã dcsenipa!ili»'io os cargos de
secretario na. Bolívia e cnn Malri.l
o eii&irro^a-í.o dc negócios itesto
ulünui paiz e na Colômbia.

'?. .Es. veiu :ivoni(Vii!ilv.i,2o do «sua
esposa, a Exma. Sra. .1). "Maria Te-
vera Dloz de >M.«iina. fillia. do in-
iternacIOnalista bo]lvl«ajio >S*r, Dio/.
<lc Medina, que jí, occwpou o cargo
dç ministro iln Bolívia nesm capi-
ta!. e nue figurou e:itre os 'lionicns

públicos de mais destaque daquel-
la Republica.

O dea-cmbarque do iiluüirc <li-
plomata etfcctuou-so no cães Jo
norlo. towlo-sc feiio representas* o
ministro interino das RoftiçGcs 33x-
teriores.

Kntr

\ IVlANTEs

•V bordo do *'Jaiury" regressou
hontem doi Pernambuco, onde
exercia o cargo de comuiãridantc
da .* região 'militar, o Sr. general
õ. .Puiuaieão í Telles;

.Para d ' Inglaterra, cm goso
de liec-nea o acompanhado de sua
[Exma; CámfUai parto hoje, ao
meio-dia, a bordo do *'iD«y»rro", o
Sr. W. ,r.' IjákÕHtakè, gerente da
agencia du. Standard Oii, nesta tui-
•pitai,

—A bordo do •.¦opor "Olinda",
chegou aiite-hohtem do Aracaju,
acompanhado «le sua familia; o Hr.
major -Uceiidlno de Barros Pimen-
tel, sócio da importante firma. J.
Soares .«4 C„ dc iMári&òs.
TiETKETAS

>s presi
lar ns segumteü :•.-Vi Vai d Cf i. secretario Ua legarão
il., Chi!:, cm companhia de sua se-
«•ihora: lar. K. Leonardo, cônsul
do I*. rii; ür. OüwalJo Corria, pelo
ministro •!•• Exterior; o 1" socre-
;>iri«. de legacãô do l'oii'i, e outras |
Iicrsoiiãgens do destaque social. I
\x viviiRs.it ios ;

¦Fazem nnnos lio.-c:
•A .'»7'nli<iritii Helena Alvos de Oli- !

\eira, íiHifl do capitão Pamphilo J
Alves «.V Oliveira, íuncciooario dos jTelegrairleos. j

,'j iníeres-ÍHnte CA, filhinho jJo Sr. EiUClydes Ribeiro, j
.\i senhorita Olga Rodrigues. ,

filha do Kr. .loão de «Sonza.
Ai senhorita Ottilia Jc Oii-

veira. ''Hi'.;! do Sr. Carlos de Olivei-
ra, sócio iia. íírni.t Dias, Garcia & C.

.. 0 S". Joaquim Jo Almeida,
negociante nesta proi;a.

 \ senhorita Nanes*, íilha do
Sr. Bra,: «iparheiriv Vianna.

.\ ^seiihoriita Isaura Duarte
«le Souza, fhihi do Sr. 4Ydolpho Du-
arte Jc Souzsí.

.\ senliwita C.annen Paixão,
dileeta íilha «lo I)r. Ródolpho Pai-
xão.

 O general João de Souza
Aguiar.

 O
Barbosa;

 O
Velloso.

jfliarmaceuticio

Sr. oJaquira J

Exma
ftibein
fjuilhon

ra. D. Raymunda
Guilhon "Ribeiro, esposa do li>r.
o|yni|.lo fjuilhon '.Hibeiro, director
•ia sccrt-lart.'! do Seuado Pederal.

—-— ti iiítendenU.» municipal Dr.
Fonsecd ireÜBS.

-—- O cainiiãú Au ?usio Peliciano
Pereira Pinto, lente d'o Collegio "Mi-
iuai*.

A teiihorifi Maria Cândida
d ' Souzo füandeiru, *.tilha Jo Dr.
Manoel Carneiro Jc- Souza lEuniei-
:-:i.

0 >Dr. íMelío Bicreio Filho,
advogado nu foro denta capital.

d capitão Américo "Maurity

Bordini.
-----ij acadêmico «Fernando Fa-

viiia iparodí, filho do capitão Fer-
la.iJ.. \"a.roj:. do ".tornai do Con.-

Vi) passar hoje a sua. data
nat-Tücla a graciosa seniiorita «El-
v!ro Machado, intellipento profes-
-.r.i publica do 'Districto Federal,
ipor e.s.st? motivo aiâo -scrãw pouco.*-;

• - parabéns riue'receberá a gentil
annlvcrsariante.

A l*.xma. Sra. D. ("«Liiia. Pe-
troiillbu Bandeira <i" Oom*êa, es-
pr»:i Jo Dr. l.ui;: Uan ic£r.*i de Cou-•> "a, medico Ja poiieia.

Em .-.na rs»i| leiieia. á rua. Buar-
o*i" .].¦ Macedo ¦•„ v.;. haverá hoje
¦', noilo unia recepção Intima.
< \HA.Mr'.\TOS

Programma a ser executado pela
banda de musica do ."i**" batalhão de
caçadores, hoje, na Praça da Repu-
blica:

1" parte — '•Triumphal"—Alar-
eh-j—X. X.j '•-Madame Butterfly"—

I Fantasia — Cl. Puccini; "Princeza

j Jos Dollars"—Valsa — p. Leliar;
I "Akiss" — Tivo Step — A. Lyra;
! "Fogo e.*;tiuoto" — Dobrado — C.
j de Souza.
; •** parte — "La Gioconda" — Fi-tes pudemos no- , Im| ,]0 4» neto—A.Ponchielli—uI.e-,.¦¦¦: nr.-. M>-• Tour Ju Monde'"—^Vulsa—E. AVald»

teufel; "Yiruta y Cliicharon"—Tan-
go Argentino—Inst. do F. Fontes—•'Dreamins" — Valsa — Archi.
Jolce; "Oet Aut und Get Ünder—
Tivo Stepe—\". "N*.

——~ Programma da reireta a
réalisar-se. hoje, no coreto da Pra-
ça da Gloria, iiela bantüi de musica
•in (Brigada, das l! da tarde «is 10
lioras da noite, sob a regência Jo
mestre l.uiz Glambarba:

l" pai*í.e—i—-'I-Icmeii"—Marcha
II. Viciai; II—"(La. Forssa dei ivesti-
110"—Symphonia—'G, Verdi: III—"Le toür Ju monde''—Valsai***. N.;
IV—"«Marietla"—One Step—X. X.;
V—"Guarany" —- Opera (Fantasia)
—Carlos Gomes: VI—.'"Oryjéa" —
Schotllsch—X. x.

2' parto — \'II —- "A voz Jo co-
ração" — Fantasia — X. X.; VIII
—" Uva." — Valsa—".«*, Lehar; IX—"AlIiaJos" — Tango argentino —
X. X.; X—"Da Promev-Ri" — Ala-
zurkii — X. X.: XT- "SI si ren Mani"
—Pollta—N. X.; ¦ Kil —- "Affonso
XIII" — Dobrado — X. X.

——¦ Programma. dn. reireta a
rèallsar-se, amanhã, pela banda de
musica Jo Io regi monto de cavalla-
ria do Exercito, r..«. Quinta da Bou-
Vista:

1* parte — Marcha — "A Pátria"
—-Virgilio Pinto; Fantasia—"Afri-
cana"—lleyerbeer; Valsa —- 'Le
Relotir a la V*>" — ii. Cbnbas;
Tango — -papai Grande" — X. X.;
Solioulscl) — ":ru ís a minha es.-
irelia" — S, Florer.tino; Dobrado—
"Lilienare" — X. N".

L" parte* — Opera — "Aida"
(final Jo '2° acto) — Verdi; Valsa
— "Anje J'.VnT7iur" — Waldteuf-
foi: Pollta — "Aiianhei-le, cava-
«lUinho"—X. X.: Rag-time — "Pa-
lais" — \. Pinto: Scíiottisell —
-Men Ideal" — Virgolino: Dobrado
—"Ramon Barbosa" — X. X.

Amerli

1 Rocha
I

•Com a senhorinlia .)".:Jiih >B--reii-
ger, enteada do Sr. AKaorto B. >.'."Menezes, contrutou casamento o
Sr. Waidemar Carneiro iSeabra, do
commercio desta pra.,.4.üífectua-st* eni junho proxi-
xlmo o enlace inatiilmonilal da se-
nhorinha .Xicoüna. Xobrega, filha
¦ia Exma. Sra. D. ,lniia de Araujo
Xobrega com o Sr. Carlos de Amo-
rim. . , ;Xa matriz da Candelária"•ealisou-se homem, as ri horas da
tarde, com grande assistência de
convidados, •¦ enlace matrimonial
Jo. distineto clinico Dr. Waidemar
Tieckolt com a gentil senhorita
i&etty^abcih f l.-.y. \'-.í\\iivyiv.inKiv.un
o, acto: por parte do noivo, o Dr, j.T. It. Monteiro da 'Silvai e senho- s
1.1. e por parte Ja noiva, o ca- jpitão ,T. (iiay 1 Mine. Gustavo Pe- i
ckí.It. !

.Do acto civil furam padrinhos: [«• general Mello c. D. Carolina de !
Alcântara, da noiva, .e o capitão .1. [
Gay e Síiihora por parte do noivo. !

.A cerimonia civil teve lognr na
ro-ndenola do noiva, ã rua De-lpiii-
ne.
l^-ESTIVAliS

• ltoiiIlsa.se l.oj
boras da tarde
•ijrlos a-prccind*
Les /i|t, e-iin cor
amadores ,- um
COXllilíICMlA*-

o Assyrio, as 7,
festa oroinovIJa

ii.-iiiios (dançarinos
'..¦urso ilr tango nara
loto «!•:• "eabaret".

Xo nido da. Confederaão' Esplrlía
Jo Brasil.'A Rfcdémptora, á rua
MdrquéJ! dé Poriibal n. II, se rea-
!i*-a. hoje, ãs :; horas Ja tarje, éter-
ça-íeira, .:; do corrente, ds 7 horas
da noite, as :m9* c ftãú" confereu-
ciiis-dlscussões publicas, sob o the-
ma: "Propagar tt moral e a phllo-sophia, baseadas na sclencla espiri-
tua! o progrésHlva, iiue não ¦: uma
rcügão",

•1 lavei-.', tribuna livre para o ad-
vcrsarlo ejue qulzei- c-ojiiesiar o es-
liiritisnío. 4-, Jepois de inscripto o
adversário, se-r.' designado pararesponder, uni 'Jos membros Ja«'nniiiiissão Confraternisadora: Can-
Jldò Mendes, Dr. Dain-iso Proenqa
Gomes. Dr. 'MarcelHno de Brito, iDr.
.los.'- Ricardo, marechal Quadros,
professor AngelI Torterolll,

A. entrada o franca,
Useoihendn por tliema: "O

c.-ipirltisníi) hontem, boje e ama-
niiã". .. sr. Manoel 'Fernandes Fi-
gueira fura boje-, á 1 hora Ja tar-
de, a, segunda conferência da União
Kípirila Suburbana, iia pouco lu-'•lu.liaja 110 Meysr,
BAXlJlliTl-S

TerA logar na terça-íeira proxl-•ma, '2',\. íi n horas Ja noite, no Res-
taura-nt Assyrio, o banquete que vai
ser ofíérecido ao Dr. 'Alauricio do.
Medolros .por seus amlsfos,

.Vossa ifesta tomarão iwrte os se-
gu.intes Srs. ; preíiüentn X*ilo Pe-
çanha, ministro Lauro 'Muiier, ml-
.itíl.ro PanJiú Calogeras. minislro

.los.:- «Bezerra, ministro Souza Dan-
tas, Dr. Aiireiinu Leai. senador
Lauro "Sodi'ê, d«-;>uta..lns «lAntonío
Carlos, ,t,)!'A Tolentluo, Raul Veiga,
Souza t* Silva, 'Maceió Soares. Xa-
buco de GouvOa. Üciacilio Cutuirl,
Nlcanor do Xasoimento, Costa Re-
go. Dr. Fellx Pacheco.. Olavo Bi-
lac, corone! Mattoso Álaia Forte,
desembargador Ataulpho de Paiva,
intendente Getullo dos Santos, prof.
Aioyslo d". Castro, prof. Hilária dc
Oouvía, prof. Süvj Santos, proí.
Fernando Terra, prof. Bruno aVl.o,
7irof. *Plnheiro Oulmarães, prof.
Benjamin Bflptlstn, prof. Erna.nl
PiiU". pre>'.'. R. Srniiti Lopes, coro-
nel .k>só Ribeiro. Dr. Sjil-víO Rome-
ro, IDr. .loão Xelva. Dr. Itafael .Pi-
nheiro; major Carlos Reis, Dr. Xel-
«041 Jc Castro, Dr. Jeromiás Xobpo»
ga. Dr. Arthur .Moses. Dr. It.
OoIí-jzzo. "Dr. Armando 1'ragoso
Ci«u, Dr. .layme Campello, Or.
T.obo Antunes, I.';*. Castro Barbosa,
I>r. Brito Cunha, Dr, Diivii San-
.«nn, Dr. Sailes Filho. Dr. Avelino
Pinto, Dr. Eduardo Moscozo, Dr.

I :i,l"i'o

.Foi inlllimado hontem. no cen..-
terin jc S. Francisco Xavier, o Hr.
•Paolo DonaJio. dc 7.9 annos de
idaiio, casado. Jo commercio.

..O feretro sahiu Ja rua Oriente
n. 37. Santa Thereza..

 lif.fectuou-sc liontem o en-
terramento, ein carneiro, no mes-
mo cemitério,' Jo D. Ciaria doa-
quina Resino, Uc GC annos Je ida-
Jo. viuva.

O corpo sahiu Ja rua Coronel
•Pedro Alves n . 74 .

—1— Baixaram hontem tl sepul-
•tura, 110 dito cemitério, os restos
mortaes «lo Sr. .jos' Rodrigues Je
Almeida Xo-vaes, do «il annos Je
-iJaJe. viuvo. 1* official da Secreta-
ria Ja Justiça.

O cortejo fúnebre sahiu da rua
Aristides Lobo 11. 193;

 Foi sejpiiltado hontem, eni
carneiro, nu. neoropolo de S. João
Baptista. o Sr.. Alberto Porto, de
(i-t annos de idade, casado.

O enterro sa.liiu da. rua Barroso
:;. ii". Copacabana .

Francisco dc Figueiredo Braga
— Acaba Je fallecer na Suissa o
¦Sr. Francisco dc Figueiredo Braga,
que alli se achava Jesdc alguns
annos entregue .ás maiores summi-
Jades medica» na esperarisa-'d6,-re-:
habilitar a sua saudo ha muito
abalada por pevtina*/. enfermidade.

A moléstia, no emtanto, a tudo
resistiu, apesar do rigoroso trata-
mento a que se submettera o en-
fermo e Jo carinhoso cuiJado que
lhe dispensara a sua. extremosa
progenitora, que nunca abandonou
a cabeceira Jo querido filho. '

T11J0, porém, foi em vão. li ago-
ra. a. sociedade carioca lamenta
dolorosamente a noticia que aca-
ba de nos chegar, porque o Sr. Fi-
gueiredo iBraga era. entro nte um
cavalheiro aeatadissirfio t.aelas suas
elevadas qualidades de caracter o
coraQão.

Bra filho do Sr. Domingos Era-
ga. distineto brasileiro, que ha
muito reside eni Paris, e sua
lismii. esposa, D. Ernestina do
Figueiredo .Braga, .filha do Sr.
visconde de Figueiredo.
¦A'' familia enlutada Um;''-sido

enviados muitos tclegranimas do
condolências das pessoas ile suas
ri-la.;ões no Brasil.

FATEP.UOS

Realisam-se hoje os seguintes:
Para o cemitério de S. Francis-

co Xavier: Álvaro, 7, annos Je ida-
dc, filho Je Antônio Duarte, ãs 9
horas, rua. Dr. Carmo X*etto 11, 231;
Helena Berutti Moreira, üs 10,
casa de saúde S. Sebastião, i rua
«Bento Lisboa n. I«ifl; Dorothca
Je Carvalho Henriques, ús 9, tra-
vessa da.s Beilas Artes, n. ',; Joio
Eaptlsta Lopes, 'fls 9, rua oito de
Dezembro n. 1L'3. o Cândida Ca-
rolina da Silva, as ',«, travessa Vis-
ta Alegre 11. 36,

Para o cemitério de S, João
Baptista: Etelvlno Pita.nga, ãs to
lioras, praça Serzedello Corrêa
n. 12, o Eduardo Pires do Xasci-
monto, fts 9, rua Guimarães si».

 Kffectua-se boje o enterro
«lo Dr. Carlns Baptlfita de Casiro,
barão de Itahype. sahindo o corte-
jo fúnebre, üs 10 lioras, da rua
«Machado de Assis. n. 3*5. resijen-
fia do finado, para o cemitério de
S. João Baptista, o sendo feita a
inlitimacão no carneiro perpetuo
n. 94S.
MISSAS

Kesa.m-se a.manhã:
D. Igne-z Je Siqueira, Hs 9, na

matriz Jo Divino Salvador, na Pie-
Jade; tenente Valerlano AlV"*sA'iei-
ra, ás S, na egreja. de X. !S. do Soe'-
corro; Antônio Martins de Castro,
ãs 9 1|2. na egreaj dc «S. EVancls-
cn de Paula: engenheiro "Miguel

Jc Teive Argollo, ás 9 lli, na
mesma; (ErnanI Ja «Rocha Lopes,
is 9. na mesma: AIa.ximia.no Fer-
reira Jo Souza, ãs 9. na, mesma:.

Prova dft bom gosto
E' freqüentar o ASSYH10 ás 0 da

larde. Hora ilo «"In. e »|H*rltlv«>.
Apreciando o concerto vocal c 33 ilau-
sas modernas.

CASA PARISIENSE
ALFAIATARIA

Especialidade cm roupas sob medida
31. da Silva Machado

91, Avenida Rio Branco, 91
Telephone Noito 16"J — Rio dc Janeiro.

Associações
Socicdadò Bciieficcutc A. A. «Ias

Arttw Mwlninlcas e T/iU:ra.*s — A
di4.>u:a de cargos adiniiilatrátiyos;
a oif >osi':ão ó derrotada por Ji-
minuta maioria. Os protestos. —-
lüsta sociedade realisou anto-lion-
tem unia importante assemblía,
tendo lido uma ufflucncia nuniero-
sa, dado o objectivo üá sua ordem
do dia: eleição do conselho admi-
í.istnuivo, cuja eleição foi dispu-
tadisslma, tendo havido duas cor-
rentes partidarlat-, sendo vencida a
opposição, quo conseguiu ainda
suffragar por maioria dc votos
dous le seus membros.

Tanto a corrente administrativa
como a opposicionlsta, apresenta-
ram-so condignamente, debaixo do
toda a ordem o máximo, respeito,
havendo saindo victoriosà a chapa
official..

Os trabalhos da assembléa fo-
ram presididos pelo general Tho-
nin?. Cavalcanii, que. teve como se-
cretarios os 'Srs. Dr. Lufayctto
Cortes e Aecaçio Leite.

Depois de lida e approvada n acta
o Sr. Eurico Simões, relator da
commissão dc exame de contaa.
procedeu & leitura do respectivo
parecer, no qual, depois de estudar
os factos mais importantes oceorri-
dos na administraijão anterior, c de
constatar o progresso da sociedado
que actualmente possue o aviílta-
Jo patrimônio do 504:S30$590,
conclue pela aupròvação de todas
as contas c actos do exercicio íin»
do.

Submettido o parecer 11 discus-
são, usou da palavra o sócio JosJ
Fernandes dos Santos, reetlfican-
do um tópico e dando esclareci-
mentos sobre a suai altitude, como
membro da. opposição.

Bm seguida, foi votado e appro-
vado o parecer, passando-se ft. -'
parte da ordem do dia — clei«7flo

i Ju conselho administrativo.
Suspensos os trabalhos, foram

depois Jo decorridos 10 minutos,
reabertos c convertidos em colle-
glo eleitoral, sendo nomeados es-
crutinadores os Srs.: F.althazar
Ferreira de Castro o Theciphllo
Álvaro Bittencourt. procedendo-
se em seguida ú. oleiro, (|iic dou o
seguinte resultado para o conse-
lho administrativo:

Carlos Ja .Silva Gusmão. Joa-
quin) Pinto Sampaio, Dr. 'Alario
Bchring. Dr. João Teixeira do
Abreu Sobrinho, Dr. Julio Pereira
Leite. Braulio Alartins, Aligucl
lgnacio Jo Xnscimento, Paulo Jos
Santos Oacintho, Adolpho Tavares,
Eugênio F. IMargarinos Torres,
Cornolio 'Alarcondes Ja Luz. Ali-a-
ro Pimenta de Albuquerque, .loa-
quim Telles, Guilherme Barbedo,
Antônio Monteiro Ja Silva, Miguel
Pappaterra, Áureo Cândido Bene-
vides, Manoel JOSá Brasil da Silva,
Duarte Folix, Julio Augusto Mo-
reira da. Silva e Ernesto Telles
Mattoso.

Obtiveram votos para supplantes
n« Srs.: João de Souza Laurindo,
Enrico Simões, Eurico Jacy Alon-
teiro Je Oliveira. Luiz Portocarre-
ro Velloso, Antônio Joaquim Ro-
clriçues J'ereira, José Fernandes
dos Santos, Dr. Augusto Diogo Ta»
vares, Alanoel (.iomes Soares, An»
tonio Gonçalves dc Souza. A. J.
Ja Silva Campos. João da Cosia,
Luiz Alves Teixeira. José Pinto
Duarte. Antônio Ferreira Gomes,
Luiz Alves Vieira, F Garcia Jo
Andrade, Firmino Je S«i Borges,
¦Manoel Joaquim Cerqueira, Bal»
thazar Ferreira de Castro e Felin»
to Elysio Ribeiro, que foram os
mais vota Jos e Augusto Carlos Se-
tuba!, Francisco Doti. Accacio Lei-
te p outros com Jiminuta votação.
Terminada a votação e apuração,
quando o presidente ia fazer a ac-
clainação dos eleitos, solicitou a
palavra o sócio Ja c/jposiç-âo José
Fernandes dos Santos, que levan-
tou uma questão dc ordem ba-
seada nos estatutos; entendia quo
o pleito continha unia illegalida»
de; verificou ter-se apurado a vo-
tação dada ao Br. Duarte Fclis o
qual não era. sócio da sociedade,
appellava para os livros dc matri-
cuias, lançava um repto íl mesa a
r.uo lhe provasse, ser esse cava-
lheiro sócio e como tal eleito; cm
Idênticas condições foram apura-
dos os rotos Jajos ao Sr. Accacio
l.eiic, para supplente, pelo quo
quo .não sc conformava com a col-
iocaijíio do nome Jo iprimeiro cn-
tre os eleitos, opinando todavia
pela rejeição desse nome. conside-
randú-sò eleito para o seu logar o
supplento mais votado que era o
sócio Joáo de 'Souza Laurindo, sem
perja do protesto que lavrava, o
qual fazia questão que fosse con-
sig-nado em ac.la.

O Sr. Dr. Lafayette Cortes foz,
então, uso da palavra, nío vinha
impugnar o protesto, vinha no om-
tanto declarar que a apuração era.
perfeitamente legal, desde que não
envolvo duvidas sobro a personali-
ciado Jo eleito, que aliás .'• uma
identidade sobejamente conhecida
embora seu nome niio estivesse
complelo nas chapas, era. no em-
tanto o mesmo sócio matriculado
com o nome Je Alfredo Vicente
Duarte Felix, como tal incluído nas
chepas c como tal eleito, tendo
estudo presente e votado no pleito;
não havendo, por conseguinte, ba-
sé para duvidar dessa legalidade,
uma vez que os estatutos não con-
testavam a legalidade, cabia ã u-s-
sembltíã julgar o caso. .com seu
critério, certo de que não feria a
lettra dos estatutos.

Replicando, o 'Sr. Fernandes dos
Santos diz, que está plena mente
convencido da illcgalidade da elei-
ção do Sr. Duarte 'Fc-üx. segundo
a lettra Jos estatutos, e que, no
livro de presenças ú assembléa es-
tá exarado o nome de Alfredo Vi-
cente Duarte Felix, que absoluta-
mente não pôde aeeeitai* seja o
mesmo senhor incluído dentre os
eleitos, com o nome incompleto
como csti.i; e, "sara, o maior cs-
candalo que a assembléa pôde
commettc, homologando a apura-
ção tal como se acha"—termina o
orador.'O 

Sr. 'Accacio Leite, que secre-
tariava a. mesa, deu lambem algu-
mas explicações sobre o que so rc-
feria á sua [pessoa, diz que foi vo-
tado para suríplente com o nome
porque é mais conhecido, entretan-
lo. o seu nome completo j Arthirt*
Accacio dos Santos Leite, assim es-
t.i matriculado, não lhe cabendo
culpa alguma, pelo facto de alguns
amigos terem collocado em algu-
mas chapas, o seu nome em abre-
viatura, cujo facto não podia in-
validar o resultado da eleição; em-
quanto ao caso do Sr. Duarte Fe-
lix, propunha fosse o seu nome
considerado eleito, apurando-se-lho
OS votos em seu verdadeiro nome:
applausos e liroteslos das duas
correntes, estabeleceram a confu-
são. que só cessou pasa.los alguns
minutos, usando, por fim, da pa-
lavra o general Cavalcanti, presl-
dento .71;,, Assemblía, declarando
que o sentido da votação obtida
pelo Sr. Duarte Felix era um sfi,
e. portanto, considerava-o eleito o
proclamava-o juntamente com os
demais; resalvando ao Io supplên-
te. o direito dc protestar caso sc
julgue o mesmo, prejudicando nos
seus direitos; uma longa salva de
palmas cobriu as ultimas mala-
vras do presidente da assembléa.

Bm seguida foram propostos e
approvados votos de louvor e agra-
deciniento fi mesa que presidiu os
trabalhos e ã commissão de exame
de coutas pelo fiel desempenho e
brilho conio se houveram encer-
ranJo-.«c após a sessão, agradecei)-
do o presidente a todos os presen-
tes a fôrma por que se guiaram no
decorrer dos trabalhos, fazendo
votos para quo em breve desai-ipa-
reçam as rivalidades existentes,
que dividem a conectividade cm
duas correntes antagônicas.

Õ~JURY
José Pinto Uarbosa foi julgado

hontem uo Tribunal <iu Jury-
Pinto Barbo-a, cm Í2 ce abri!

do anno passado, na casa ri, So da
rua Visõmde da Gavc.a, tcrrtoii
matar, a tiros. Aníonio '.Moreira da
Moita, não ccniscpririf.do o seu in-
tento iwr terem sc perdido os pro-
jectis, um dos quaes foi ferir ligci-
ramente Antônio Sa-lga/ío, que
nada tinha com o caso. .

OS NEGÓCIOS DA CHINA

No reino da "chantage"
Xão "aa como esperar um dia

depois do outro.
lEriperemos. ipoTs. óufl (Alfredo

feres dc .Siqueir^ apresente, n... dc-
iegacia. ou na Justiça documentos
da nossa parte, provando o que elle
allegou, o Je que a imprensa 'fez
tanto csearcéo iporque a moralida-
de da tipoca .' dar noticias escanda-
losas, para attralhir a attenção c-
dizer quo o jornal tem, 'por Isso,
todo valor. Parece *quo o poder es- l Jo
.piritual rcpresenlaJo *peU im- i lbe
mre.nsa deveria, ipar,,. .ter força, mo- -

ral sobro o povo, uo qual pre-
tenJe suggestionar Jmr.i o bem,
mandar um repórter ouvir o aceu-
saJo. verificar suas provas Jocu-

quo nos devia o ficar com. uma
fortuna .

Como rosposis. dissemos que. cs-
taramos arrependidos de ter tid»
negócios com oHc. o true cf^cr-ava-¦nos 'vend.etisc do prometo os livros
«parti pagur-nos.

IPara pagar o"s alurgneis. segun.lo
•se vê das cartus de IPcres, elle deu
tudo ou quasi tudo em penhor ao
proprietário, e esti". ahi o segredo
Io desai|>parecimento dos livros que¦havíamos vendido: lElle diz
ni suas cartas que os dera em pe-

nhor. c nenhuma certa, .nossa ou
contrato autorisa tal Iraaiso^aó*
¦Agora diz que nós aqui, no Rio,"com uns "iraços muito gr.inles",

MILHA
I>ES

BLUSAS DE iii DE Li

inenta.es, mormente trat-ando-se dc j estenJonJo-se até o -Par.i. onde elle
orciprlo se dizia sor o unico refpre-
sentante nosso, .nos apossáramos
Jas mercadorias que lhe 'havíamos
vendido i

O bonito ó vor como os jornaes
contra uni commer- I deram curso a essa historia '.

negociante, cuja "cavação" vai, cm
paga de ifarlos annuncios. servir du
renda ás emprezas jornalísticas.
Hoje. 'para assumpto 'Je escândalo,
o que uni typo sem idoneidade al-
lega .'; -prova
ciante que, tendo mais ;l. perder
que o "'guido)))'-, tem '-.ioso-fato

uma razão ipara maior conceito'.
U:- •hontem. na delegacia nfio ti-
iiliani appareciJo as provas Jocu-
mentaes do ailegádo centra' -la-

wrence .t C, e, no emtanto, ja
aes.lo hontem anosmo toJos os jor-
naes a:pro.vei;avani-se da oceasião
para dizerem mal -contra "Lawrcn-

co íi C," isto sem provas!
Tudo quanto .Pores disse é inver-

dade. como' sc prova .pelas prqprias
cartas d-elío a '.'(Lawrenca &,'C.,
cartas que so acham a dlsposi-
ção Jo exame publico, da intpren-
sa. do policia o Ja jusli<;a.

•Esperamos ser conviJuüos a cs-
Ul exhibição.

•A historia bem coninJa ií como
t0'\ãÕ 

cõnliêóíámos IPere.-. <|uando
ha aiihos entrou Dela primeira vez
,*m no-ssó escr-.iptort.7-, afim de pro-
«DÓr-nos que lhe consprassenios «.s

.Pre.ios creditorios sobiv -uma

questão judicial quo. dizia tor ga-
nho no .Pará. .

Fomos tomar •parocer com .o Dr.
A'ristldM Spinola, e -esve, da.pote.ae
ler a cart, do sent»n«;a, disse-nos
não s-r solido o direito, do Peres.
Tendo-nos pedido «jue o apresan-
tas-emos a- outros- advogados,, re-
commondaniol-o ito .Dr. Arthur
Xunes Ja Silva.. lEsle nao quiz fa-
âer negocio com ello.

'VoltauJo varias vraes X nossa
casa «pedindo que o ajudássemos
cm áigum dinheii*" 1>ara ¦ pagar
«ua pensão nos hotéis empresta-
imos-mo, conformo recibos, alguns
centos Je mil i*éis. Ço caJa ix-z
«Peres anima.va-.nos muito a consttr I
u,ii-o seu ag«nte no Pará o no
Acre. ond» <poJeria. vender muitos
1'vrd"* o então, com o resultado

que elle consldcraivB certo, execu-

taria .no 'Pnr-*, por conta '

carui Je sente.iça Ja «questão que
dizia ter ganilio. Todo mundo sabe
nuo "Lawrt-nce «ü '-'•" na'*a ,ven"
dem a credito, o. tportanto, nao «-*

conet-bive! que clles ¦promizessem

vei.Vler a credito a Peres. que nada

possuía sinão tuna earta Je sen-
íonea a elevada 

'quantia Jo ••cento

e .«.amos contos em livros «• outros

^''í!í-i°Ance 
& C. -nem mesmo hã*

viam en-tao tomado informações
sobre iPeres,

¦Mas 'Peres fez tantas instância?
ficaria, em poder Ar

IPara aqui tendo vindo, deixando
tudo no 'Puri, inclusive mulher »¦
filho, .pediu a carta Jo sentença'
iltio nos .havia dado em garantia,
segundo um contrato que delle te-
mios por escripto, e íoi doai-a "por
completo, tod;), sua ifortuna", ao
Sr, Guilherme Jo Almeida, como
•pôde ser provado por escriptura
.leile para com Guilherme, no ta-
bel Hão Roíiueto!

ü 'Sr. Giiilhermo entregou essa
carta ao senador Arthur Lemos,
que foi o encarregado da exe- j
cução, no Puri, tudo' provan.lo-se jcom recibo; o, i-ntreia-nto, o Peres i

PALETÓS E

MANTEAUX
paletós e casacos de casimira para senhoras e seií«oritas

=®==== ,

COBERTORES, PELUC Al, ASIRACI.N E UOS

Colossal sortimento de CAPOTIXHOS (le aslraçkan e pe
¦; Iue si para crianças de todas as idades

do
garantia n«li-zendo que ficaria, om

lAwrence &'C'„ conio çarancia .i. tl.ar]lli etc;
carta de sentença, classlílctríla do " 

vemi.s^ lenc1
toda sua íortum 
x- C-pelo desejo u-.itur.il que toao : TWr\ora nagando-nos!

Jiz que «roubamos a elle essa for-
tuna: '13' -ama, cousa que o sena-
dor Lemos afcé hojo não cobrou, e
o 'Pores Jiz (iue o dinheiro da ca-
sa já esn*i no nosso bolso!

Ksse 'capitalista", no Puríi. sc-
•rundo suas informaçáes á iinpren-
sn. tem em nosso pod-er canas re-
cernes Je "chantage", dizendo na-
da possuir e quo osiá ã fome!"Xegoeianie conceituado'" no Pa-
rã, elle não tem lã quem lhe tio
a cousa muis insignificante, e
acha-se nesta capital homisiado,
desde lia. annos, tendo elle, "ex-
tremoso pai", abandonado li, á fo-
me. mulher e filho, para viver aqui
com outras, em Xatiotas noras,
que não te.ni pago, segundo contas
em nosso poder!

De lino vive mi tem vivido aqui
e em X"ictheroy,. desde ha annos'.'
-Do expedientes, como as choradei-
ma «iuo nos tem feito .por cartas,
e tem encontrado comida i* dor-
mida. porque a todo mundo elle
Jiz ter a receber Je nós quantias
fabulosas!

iA casa Laivrencc seria para c-lie
unia, ".mina"! Já Jesdc ha muito
lho tínhamos pedido que uos fa-
vorecesso co-m sua. ausência, nem
mesmo nos escrevendo. Espera-nos

a i atras «ias esquinas, o do repente
pede-nos que acceitemos Jcllo umo
carta, que deixamos cahir na rna!
Tem vindo ii.joelhar-se, «fa-z lagri-
«nas sahirem do r.eponte, dos
ollios, com., qualquer bom actor,
e Jiz que vai suicidar-se, etc.!...

C' foro-i Je batidos, taes expe-
dientes deixaram do surtir .effeito.

Appareeeu agora com um plano
gigantesco: queria, quo lhe vendes-

ÍFiMuos 
a credito ms livro.s 'iu1'- von-

Miamos monos facilinciHac-, ••como

(tendo siJo os que perdera no iPa-
I rá". afim Jc alugar um armazém,
j csta.belecer-s.* com um "futuro (!1- cunhado", .-.ali nma firma regis-

e. quando menos se es-
pega.lo fogo om tu-

;m

Grande quantidade
de ENVE

MÍNIMOS

de ioios os áp

PREÇOS DO MERCADO
3NTOS

A

'do 
vender, acaba-

da

¦negociante tem
ram «anuindo.

0« livros íoram vendidos; e.
importância. Peres «cceitou t*ro-
míssorlas, deixando como garantia
a carta sentença.

Tudo foi reméttidO para o írnrd
í orJcni Ue 'Poros, este eni-bar&uiJo

mesmo vapor. <1eno
conhecimentos com
ipaga por Laivrencc. (
contos cm dinheiro
y.e-z.i.s Je installação"ua. '¦ o Jo lltcclfo,
grapliava 

-pedindo
"ipelo amor Je Deus'

)o*=se 'iloS.
a ipassagom

mais Joiis
para «ts dos-

Já da [Ra-
Per.oa u*li>-

mais diniiiir..', isto na-turai-
bordojnente* iviorquo rperdera a

i-.o jogo a quantia quo ?eiM.ra. Do
Pará, ao chegar, passou-nos outro
telesramm,,, pedindo cerca do
contos, quantia; que ILawenco
recusaram •.«aUffazor. mesmo por-
que havia, sido convencionado
res nào 5>edir mais dinheiro
da quantia, que levara.
grammas e

Dissemos-lho

dous
& C.
1»
Pe

além
Os tele-

remessa de dinheiro
«pêlo Banco do IBrasü em telegram-
ma são documentos que estão em
nosso ipoSer.

Xo Para, "Pores aJoptoi) nma
orientação errônea lia propaganda,
e .por isso não foi «feliz. Tenipos
Jeipois chegaram queixas Jo ire-
guezes contra elle. L\s cartas que
possuímos são indioro.s vehementes
Je qur- iPore-s recebia dinheiro para
eneonymendas que deviam seguir
do IRIo, o que não nos mandava o I
dinheiro meni dava satisfação aos
íreguezes lesados. (Manjámos en-
tão ifazer no 'Pani uin annunolo, «li-
zendo que com oilo nada tínhamos,
o, portanto, que as encommendaá,
Ci «nossa casa deveriam para aqui
vir dtreetamenté. Vencida a l)ri-
meira. 'promissório, a de Jor.s con-
tos Je reis, Feres não mandou nia-
ra aqui o dinheiro, mesmo ate ires
mezes depois, e, por isso, por in-
termwlio da casa. 5?i*meiita de "He"-

•Io it C. os agentes destes fizeram
a apresentação delia no Pará, e ella
veiu recambiada para o 'Rio,
estando atê boje «por liquidar,, em
nosso poder.

A.s informações que. devido -a
«isto, mandamos tomar do «Peres no
Pailt <• no Acro iforam as peiores
possíveis, o que esse homem 'havia

em tempos commettido um assas-
siriato,

iD&pols, começámos a Instar ipa-
ra. liquidação. lElle, segundo uma
¦carta, quo tomos em nosso ipoíier.
para mostrar, ¦propoz que. além
Ja.inillo tiue lhe haviamos vendido,
lho em:'.) restasse mos -''.noventa con-
tos Je réis" (upa !), 'par.i compra
de merr-ndoria.s, dc . maneira qua
tudo iformándo um carregamento
completo constituísse valor para
aito seguro, oJKm dc quo, por um
"rombo" o Je accordo com o com-
mandante, mandasse ipara o tfun-
Jo o navio, o «pudesse cobrar a Im-
portnncia do seguro, pagar tudo

nue era favor uão mais subir as
«Meadas, o quo náo apparecosso
•niesiino Je longe.. .

Tia cerca Je cinco dias, mudou
de rumo: nã..-, ,'• mnis o devedor
humilde que implora auxilio. e
sim o credor .quo foi roubado, a.-:-
«saltado, abiisando-so dn sua boa.
fé, — o Isto ••lio .. diz eni altos
brados desde a, porta «la rua. nu-
ma cidade que sc diz policiada!
ílfio iiie dissemos uma palavra: o
então elle. ;U!firmando que nos lio-
via de inaíar .^t1 não ílho cspin\is-
sémos oom o cobre, facto tku-;. o
qual ternos testemunhas, achou
um desses advogados Jc porta Jo
xadrez, ao qual pouco imporiam
os meios, o direito o a moral, c
Jisse quo lli*. Jaria nma fortuna
Jas "muitas que temos aqui o ha
America", sa oi!.' o auxiliasse, por
caiirpa.iihn, através Ja, imprensa,
campanha 1 qual recorrem os que
seniem não ter provas para agir
pela policia ou justiça.

A imprensa presta-se a esses pa-
pois. quando no assumpto está in-
teressado um ipambro de judicia-
Tia, — ..¦ liumba: ahi está a mora-
lidado, Jo poder espiritual!.

-Quom ,iem razão apresenta.' pro-
vas perante os poderes competen-
tes, pois :•, imprensa ainda não es-
ti nas leis admittida como poder
competente* para julgar; castigar
com labéos infamamos, "assassl- i
nando a alma Jos indivíduos" que
lhe cabem no' desagrado! Que di-
¦reito tem essa imprensa dc fallar
contra a. guerra, contra o assassi-
nato o o roubo, se ella fere muito
mais, directamente na alma; e,
como queixoso, faz ao mosmo tem-
po o mister de juiz e carrasco?

O commVrelante que lho dá cm
annuncios um pouco de "cu.mqul-
•bus", um pouco do que chama"«cavação", 'charlatanismo" ou
ou 'exploração", não merece deío-
róiicia alguma, mesmo só por gra-
tidão, a virtude que constróe to-
Jas as outros. Um advogado de
porta de xadrez, am indivíduo que
)iào trabalha, que pledc esmola com
n. arma na mão. este sim c que tom
todo. a razão! 10 assim 6 quo se es-
cr.eve a historia!

.Iá que a imprensa. •'¦ o patrono
Jo Alfredo Peres ou Jo quem com-
poz por ello todos esses arti-
gou variados, ihoohgruentes, que
aguardo pelas provas do Peres na
policia! 'K a policia que verifique
como s'e brinca com eila por meio
Jo rebate falso, ta! como si a po-
licia nesta terra fosse uma póteca,
prestando-sc a fazer 'arrecadação"
por simples allegação, daquillo Je
que ios outros são proprietários, ao
menos por Jireito de posse, e dei-
Scando em toda parto OS ladTíies e
JifamaJores on 'assassinos do al-
um" andarem á solta!

laawrcuce * O,
i(Transcripto d'"A Tribuna", do

ÍO dc maio).
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Duas pessoas feridas e tres
.«"-prisões cm flagrante

•Se houvesse um policiamento
bem feito, ua rua Vasco da Gama,
certo não sc teria dado o conflicto
dc que vamos nos ocetipar.

iKram pouco mais ou menos
3 v.2 horas da madrugada dc hon-
tem, quando o indivíduo tte nome
João Roberto da Silva sc lembrou
dc ir tirar uma desforra dc sua ex-
amasia Maria Francisca da Silva,
que mora no prédio ri. 52 daqueila
rua.

Kobcrto foi acompanhado de
seus amigos c tão bons como elle
— Américo dos Santos c Francisco
Gonçalves iDias.

A porta da casa dc Maria foi ar-
rombada c us tres valentões sc ati-

ráram furiosamente contra a inde-
fesa mulher.

Varias companheiras dc Maria,
entre cilas Kiza Maria dc Souza.
vieram cm seu auxilio.

Estabeleceu-se o fecha-tempo, c
os desordeiros puxaram de suas
armas.

Com a intervenção da policia, 03
ânimos sc serenaram, tendo sido
encontradas feridas a faca e a 11a-
valha, respectivamente, Blza c Jía-
ria da Siiva.

Os valentões foram presos em
flagrante c as viçtimas medicadas
pela Assistência.

A Sub-iDiroctoria «lo Trafego «la
rá. F. Central «Io Brasil mandou
regulamentar o .serviço de carretos
feitoii pelos carregadores numera-
•los que estacionam nas estações do
Rio, S. Paulo o. Bello Horizonte,
detepniihattflo-se-Jlics assim o limi-
le da cobrança, afim de evitar abu-
«os d'ora avante.
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PRAÇA TIRADENTES, 27

Todos os números terminados cm S
têm ?S"00.

O llscal do governo da União, ilanocl
Cosme Vado.

O ilireelor-prcsidentc, Alberlo Saraiva
da Fomccit,

O director assistente. Ur..4iiíniiío Olyn-
tlio dos Sitiitns l'lret, vlcc-prcsidcittü,

O escrivão, Firmino dc Cantuaria,

EMPR1CZA Tli; laOTEItLVS
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Resumo dos prêmios da 1* exlrticção
d.i_ loteria do plano ti. 20. cm bene-
licio dn Instituiu. Geogrnpliico c Ilis-
lorii-i) da Iliiliia, c de.ouiriis institui-
ções dc bciirtlcpni'i>i c instrução, con-
pedidas por leis diversas, realisada em
20 ile maio dc 1916. sob n presidência
do lllmo. Sr. Dr. Edgard Doria, liseal
do governo.
Resumo dos prêmios da 71» exlrarcão •
70884  30:0091.000
9%41.  5:200*000
33052  3:0008000
52911  2:0003000

Prêmios dc 1:000j000
6ÕIS 00573 7MI0

Prêmios dc 0004000
16389 32075 18222 89S59

1'reiiiios dc 3008000
36186 49603 51201 liSluO 82415

1'remios dc SOOiOOO
551 2151 2953S 37146 57197
61141 72531 M)5SI SQiJõO

Prêmios de IOüjOOO
263 MõTaO 211346 :«:I919 57221

67921 77S73 90279 92077 '.19590
Appr«)*7iiiiacõis

70883 c 70«S5 .*  3008000
996)0/1'. 119613  2'iOSÜOO

183051 e 83053  1308000
52910 0 52112  1008000

Dezcuas
70S<I a 70S90...
99011 a 13900

->ÍO\l.Mi;.\TO DO rÒRTO

Hontom, durante o .lia, o movi-
Mnento do. porto foi'Regular, reluti-
vãmente ao einbarttuis o desembár-
«iue de passagalTOH,¦Ao amanhecer entrou dos Esta-
dus tinidos com escalas por 'Per-
nambuco o Bahia, o .paquete ria-
.eional ".Minas Geraes",, IraSülldO
orca de 90 passageiros; pouco de-
pois do meio-diu, procedente do
¦.Recife, còm cscalas pelús.. portos
intormêdiarlos. entrou o , •javary",
aue. trouxe 17 passageiros em 1?
clas.se, fura outros que vieram ein"4 e 3"; ao anoitecer clíegou dó
llíio «ia .Prata o paquete 'aòarro".
da Mala Real, >iuc* trouxe poucos
passageiros para o Hio.

A's 9 horas da manhã zarpou
com destino ao norte, ale o Rc-
cife. o paquete ".ltaquera", da

, Companhia Costeira, tendo sido
I este o unico paquete do passagei-
I ros quo de.ixtm liontem o porto do

IP.io.
• O movimenio do entradas a sa-

. hidas de cargueiros tambem foi
ri-gular.

O QUE SERA' UOJE

Ao meio-dia zarparão os ipaquo-
tes "Darro", Ingie/., para Liverpool
e escala-s, 0 ••Uatinga", nacional,
para Porto Alegre e escalas.

'O ">Ilio do Janoiro". do Lloyd
¦Bra-siieiro, ¦('• esperado dc t-nntos.

Mihora, Dr. Antônio iBraü daunlia e família, ivo Range-!, Fran-
Canuto n senhora, Adolpho

li, José iPlaeido do r.cgo Ju-mor. Sumirei Varjãu o família, Vi-riato de .Mcdriros, 'Benicio do Sou->-a Frciias. .s em 2-' classe o lüem ::•; cai*ga ao 'Lloyd Bra-sileiro..'.0 Piquete nacional "Ita-
«UR-ra . o.t Cotsteiru, partiu paraRecife r. escalas, levando 22 passa-geiros em 3" classe o os seguintte
am I': i*. Lourenço «¦ famiiia, LuizJI. Sparraguere o família. A. Mar-tihez, João Garcia. Aurora Barrei-rop. !-. C. Harrache, Antônio P.Oliveira, Francisco Bane e filho.
Otto Sehirbaclr, Antônio p. olivei-ra, Francisco Goulart o filho, teu-ra Goulart. Antônio Benevetti, Se-bastião Goulart •¦ filho. .Sebastião
•I. Martins. Pilar Cardera. Oiga
porlent, Olga Ligargo. Jayme F.¦Ramos. a. Castro. Gilberto Mar-uns. Carlos -iá. F. Clejnnlc, Gio-"••«.'üii Ponelln. pe.lro Goulart, MarLacerd:*., ¦ Pinheiro Junior.
Paulo 'Mello. 

Flavio 'Pessoa, A. A,
Guimarães. Orozimbo Lv-lio, SImao Costa, Luiz Alves. H.

D. Tesnc-r. A. Vell^.a
lldefonso Mirari*ã<i,
W. 1-Vrtzenzer, C.X). Constaniina. A. QuintaiSerrano, A. llaiis.

classe.

cillio
Paulo
Frias,
rio, SI

.•Maboom.
•Róoha Pombo,
Olin.lo Gomes,

Jos.'
c em

naquete "Darro".
da Trata, chega-

A bordo
.uirado do Rio
ra.m os Srs,:

Alexandre do la Fuente e sonho-ia. John A. Roliinson, Gastão Ta-veira. Annibal Porto, Manoel Al-is, Jos*-* a. santos. Mariano
Olas ,-, família, .Eeatrià Mar-saret sanders. j, Duiican Wilman.Francis O. Lynoli, dons em "* e

| 27- em S" elas.
i to.

ves Di:
Xunes

eui transi-

São ikiucos os navios cargueiros j H',:i""despacliadoâ para hoje.

SEGriR.VJÍ 111 PRESOS P-VRA A
COLOMA

—-ü rocedento .1.. norte ehesa-rum liontem pelo '.lavair" os SY-¦-'••-neral Joaquim Tanualeão TellesQueiroz. Mlle. Amélia Cluuias Tel-tenente Cícero Marinno. Ju-ma o Porfirio Brandão, Deoclc-
I les

•Santos,
leputado 4\.ntoni.*>

¦ò?,, in? ° senhora. Pranciecofolies Filho, major Agrippino Lei-te e familia, -/ephfra Moreira IjO-anos o filhos. Dr. Al-eyson Cardo.so.tenente Nelson o:. Bastos Coelho,Fredíerlco de Moraes Junior, Zul-
i'..:-.'.m vinh..r,-il..s para a Colônia | 

™l™ 
£$??}?. a<> Moraes, Dr. Ma-

Honterli, 7. horas da manhã.

i:iu.'al a S3060..
152911 e 52850.1

| 70S01 a 70900..
•99601 a 99709...

Centenas

508001
30$000
20S00O
105000

l')8000
S5900

Correcclonal de Dous Rios. 11!
presos que se achavam recolhidos
á Casa de Detenção, ã disposição
dus autoridades poiieiaes.

IA. maioria desses presos segui-
ram sem ter sido submeitiilos a
um processo regular, seguiram
aipenas .por capricho o arbltrarle-
dade da policia.

'O embarque foi effectuado no
caes 1'haroux. na .forma do costu-
me, com grande appamto do for-
ca de cavaliaria e infantaria da
Brigada IPollclal.

Us .presos, homens c mulheres,
seguiram a bordo de u.m grande
saveiro, que partiu rebocado pelo
rebocador "Ten'ento Cláudio", do
Arsenal de Marinha, que levou em
seu bordo vários funecionarios da

Í 

Colônia Correcoional o uma nume-
rosa forca dc policia.

A viagem do Pharoux á Ilha
Grande, .pelo "Tenente Cláudio",
levando a reboque o saveiro cmn
os presor-*, deveria ter üido feita
cm seto horas.

VLUAXTES

vDe Xnva Tork e escalas entrou
o paquete nacional ".Minas üo-
raes", do Lloyd Brasileiro, com os
segulnUea pa-isugcirns:

IDr. Semaco da Silva, «Miss Ber-
tlia AVel.ssk, .Dr. Felippe C-.iboya.
Miss C. AI. P.anez, Mjne. "N". \y.
Corturlglli e filho. .1. C. 'Fernandes
o familia, \Or. Paullno do iPorto
*'ilho. Benedicto Monteiro Porto,
CÕròrtel Ovtdlo Leibato, Dr. Si Pe-
ivirn. ia BOirhora, dej-uuado ^,'ett»
Campello o família, Dolores Sal-
gado,' Maria Amélia C. l-icio, C. dc'Barros Gouvêa, deputndo Baltha-
zar 'Pereira o família, .Toamia Fer-
nandes, João Vc.rsura, Izar I.iBcnvcatc, Dr. «Jcnobio Jlamu^s o

líollonberg Cruz, Caetano cie
| Almeida; Maria '.Martins, 

Margari-
j .1.) .Martins t* filha. Gorino da Ro-«•i.ii. Passos, Marcarida Bornar.i,Alberto Hoje, Cnrlos Hen«en, (Dr.J. M. Whclüns. .loão Braga, Mnr-cos IUeill, Ritinha Arduin o filho.Sérgio do Souza, Dr. Pedro Ves-sieu Fillio. Hernani Maro, Dr. Tris-
,iao Ferreira da Cunha, Oly-m-pi.').Ottoni Antunes, olga GazinHli«Martins, Augustlnha Parreira Cu-fillia, Olympla Campanhas. Frede-rico Cruz. Salomão Hansen Han-«lan. Salomão Hansen "Eyhèy, João
Elias, 4 em ¦ c *>>j eni 3» claase.

Dc conformidade com o que dis-
poc o artiço 85, Ja lei n. 2.S42, dc
5 de janeiro dc 1914, o Sr. .Didimo
-Vc-apilo da Ve-ijía, .presidente do
Irihuna! «dti .Contas, transmittiu ò.•Commissão do Finam-as da Ca-mara dos Deputados, as relaçõesdas duvidas cc exercícios findos,

or^auisadas dc accordo com o pa-ragrapho 2" do artigo ,*i. da lei
11. 4«30, de 16 dc dezembro dc *Si)j,
nas importâncias seguintes:

Mimstèrio da Justiça c Xego-
cios Intcrior«i.s: papel.'98:074$q'i8;'Ministério dos Xc.çoaos da .Mari-
nlia: papel, *:oi:i«36So9S; Minjstc-
íio dos Negócios da •Guerra: pa-
i"-'í, ,!-97:i7J4$<i5S: Ministério da
Viação c Obras Publicas: papel,
^OS?/**-: -Mini*terio da Aírrictil-
tura, Industria c 'Commercio: pa-
pel, ti.*:-i4i*»c),si5; Ministério dos
-Vcsocios da Fazenda: pape'.i-S3:5i4?-704 e oirro, 532?Ç)89.
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S paipilcS ua SüFic
Caridade,
l-itiminciv;
Operaria^

4S7

9820

Tigre
Cobra
Cachorro

Vida Religiosa
ARCIU-DIO-

0 FJVOÜITO
milllfjit-llii : ¦Par\

I 5089 I
. tahn.n.e, deixo 'ficar a Borboleta

c substituo o Cavaito pelo Leão.
Pára amanhã:

AS PROF.irEIS
589 089 890
058 859 598

O DJA DK IiOXTEM

160808
A Águia, com o milhar que cn-

ci-tia esta.*; !iiih:..s. foi a vencedora
em-primeiro lo;;.*r, lia grande -lote-
ria *.'_ ico contos.

1N0 .Moderno deu o Coelho com
a centena 539.

No Rio deu o Touro com a cen-
tena 081.

No .Saiteaiio deu o Camello.
Xo segundo prêmio deu o LSurro

com a centena 111.
Xo terceiro prêmio deu a Cobra

coin a centena d,]4.
Xo quarto prêmio deu o Gato

com a centena 556.
Xo quinto prêmio deu o Touro

com a centena 183.
Para amanhã o nosso favorito

c o

UÈA'0 .• BORBOLETA
Ditqiíèj

-lõ 61—16
-IÃ 62—16
-'A 6,5—16
-IA 64—16

A:VJULSÒS
Duques

-.- 75—24
-36 45—6:,

oS—jo -57—56Ternos
ife^-v,
1..—ví6—90
81-44-63

Quadras
42—16—24-—St
i.i- 36—.ft—36
44—24—_S—Si

6t-
62-
63-
64-

Si-
13-

PLANÜS DO DEPUTADO
Então, seu Hierophantc, quem

foi que venceu ? !...
lí' verdade-. S. Ex. c llm ho-

mem tle g*enio, e dc ''sorte".
iE' como Vêáes'; nada mais, nada

menos, que; dous Touros; sendo
um tio Rio e outro no quinto pre-
mio. E não foi só; porque apanhei
pelo rabo, o Gato, no quarto pre-
mio; foi uma "canja", seu Hiero-
plianíc.

lá sabemos, então, que hoje e
dia dc "farra"' grossa, não c ?...

Qual nada !... Hoje eu preteri-
dó dar ttm passeio a Theresopolis e
voltar somente segunda-feira, a
noite; por isso, deixo meus planos
feitos para amanhã — c são para o

c o

1D1-VAS DA TIA MARIA
tEntão, tia Maria, está melhor,

hoje?... podemos conversar um
pouco ?...

Assim, assim, seu Hicrophaiitc;
ainda .não estou boa dc todo. mas,
para o senhor, posso dar "umas

prosas. J
Ah ! bem; pensei que tambem 1

estava zangada com seu velho ca-
marada 'Hierophantc ?'Não, sci.hor ! coui-Íro eu nao
me zanço; nem com pessoa'¦ralgii-
ma; a uão ser os "bicheiros", que
ás vezes me maltratam muito c le-
ivam os restos das economias dc
sua vela', , .

Então, (lixa-nos como fo: o dia
de hontem ?...

Menos mal; sempre conscRiu
apanhar a dezena 56 e o grupo do
Gato, que deu no quarto prêmio

E. para segunda-feira,
são ciies ?...

lá sc vê, que sua
o

Correspondência
Sciiliorita Gosvihtla — E' assim

mesmo que iia-, não deve modrfi-
car. saOvo sc não qtiizcí fazer a
progressão, *

Sr, Mestre — Não ha local para
attendcl-o.

Sr. Xis — Espero sua coll-oc-.a-
quo para amanhã.

\ correspondência desta secc-o,
para quaesquer Informações, deve
sor dirigida a. Hierophante, nesta
rodaccüb* TPeroplinnlC;

1317,

iria vai

quaes

repeti

O.S SONHOS DA CAROCLA DE
CAXAXGA'

W&»%vi3

^__ííi__9-_!i_3

Eu já liaria previsto o banho s*e-
ral que levei hontem, seu Hiero-
phaute.

¦Por que ? cara Cabocla ? !
Porque só isto, podia resultar,

depois dc uma noite de insomnia,
e por .fim. á madrugada, quando £"£V'£ 

/ cm"ve_"-C pular para
consegui conciliar o somno, tive, i 

j^;..- ipremj0 -,,in„ ,v„-.-, o
uni pavoroso pesadelo. -- *

para fazer outra "canja''.

.-/ FWZINHA uO PAFUNCIO
O Paluncio, sempre conseguiu

"de.7enrascar-se" da "cabula" que
o nersofU-ia.

•Diz '?elle" que agradece essa
'¦íjtrica" aos «eus amigos Casca-
dura. .Augusto, pisa macio; Gerva-
sio, bebe pouco, c ao páo dágua
Zé Macaco; que, «pois dc amar-
rarem a Gata, conseguiram des-
-marrar o Gato, que sahindo tao

248
e joga na

036
Mf

645

134

OS PLANOS HO MALAZARTE
Muito bem ! ! ! Era sò o que eu

esperava.
Que querem; sou assim teimoso,

c quando scis.no qualquer cousa
ninguém me tira desse propósito.
!'oi assim que ru teimei cm dar
toda a semana passada a chapinha
dc Cavallo c Borboleta. Mas, eües
forani inai'3 teimosos do que eu. e
niio quizeram apparecer. Ora. co-
mo uão adianta levarmos a teimar
ii-ifinitameiV-C, sem uma razão jus-
t*'ificav*ei; resolvi variar minhas
combinações para a semana eu-
trame, porém, para náo ceder to-

iE por que. não nos coníastes
isto. hontom ?... •

Simplesmente, por nãoVíicreditar
em sonhos máos. c com receio dc
fazerem troça dos meus sonhos.

0.1} ! isso náo !... Seriamos 111-
capazes em ' troçar da nossa que-
rida Cabocla de Caxangá ! ! !

Está bem: acredito, c para ou-
tra vez. contarei tudo. Para ama-
rhã ainda não tenho plano for-
mado. somente logo mais lhe di-
rei quaes os palpites pava »"la-
nhã. ,

Até logo... Passe bem

pulou para o
•piano, mas, o Pa.funcio, que já
esperava isso, cercou o "bicham)

pelos S lados, c assim, foi áquella
"garapa", apanhou o "bicho na
certa 1 e como não é máo cama-
rada c é "irmão da opa", vai hoje,
com os "cobres" do Gato, matar o
"bicho" eom seus bons amigos.

Para amanhã, "elle" nos da o

ÜS SONHOS DA FEITICEIRA
/'«ni amanhã:
O favorito:

JKssSar

Dezenas: 60—71
Centenas: 369—271

ã-tsEtm

—i.VA*"
Dezenas: 65—68
Centenas: 365—368

9820~~M)ÍTE
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nuÃineira
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'Dezenas: 14—'.í
Centenas: 314—815
CEuNTENfeS AVULSAS

369 — 57- — 870—31?— S05
967

ÜKNTEIWA-. HSPECIAES PA-
K*.. O FAVORITO

069 — 369 — 071 — 27- — 67°

CHAPA DAS DEZENAS
69 _ 15 — 67 - fo — 24 — 36

ot — 00
Boasoric.

A Feiticeira, como sempre, não
perde vasa c desde já vai dando
sua nova "chapa" para começar
amanhã.

DERAM HO?.T*EM

.AMW LOTEI
lto*nt'!o Vi « Ouvidor tfli

130 - 55. OUVIUOK - l.W

São as casas que oíferecem
as maiores vantagens e

garantias ao publico
Descontos e pagamentos dc pre-

mios, uma hora apôs as extnicçoes «J

KXPlíDIK-NTi: DA
OESE

TJm _0 do corrente:
Passaram-se as pravis&es se-

guintes:
.Au Sr. Jos* de -latto». Corria,

parn. «o ca_tu- com sua prima Olin-
da da Ci.*_ta; ao R'avmo, Sr. cone-
go Dr. iKene.licti) Ttlarlnlio (lc Oli-
¦velra, paia continuai- a exercer o
cargo de parodio da freguezla fle
«. josê, por mais um aono, c ao
iRjvmn. Br. padre .loaTiuim Ju-
ivcr.cio do Amaral, para celebrar o
confessar por mais um anno.

Carloa Ilotlrlsues Gaspar e Cio-
tilde l_eo_ oldliia de Jesus, Jose

I iPeres dos i.-:into- e Maria ¦G-racio-
I sa, Antônio ,Iaahá o Adil Chamem.
| Theophiio Manoel Rodrigues) «,
I Angèle. Carneiro, Antônio l-.uiv;

Vi*'_i o Serapllina iPinto, iMario
Gonçalves Cruz* e Olga i.Vogueira—-
Como pedem.

José Mattos de Vasconcellos e
Guiomar Macedo — Falta o attes-
tado (lo Revmo. parocho. .

EGB.K.TA DE S. ÚENED-OTO DOS
1>1I___:,BS, EM INIL-U-LV

•Realisa-se hojo neste santuário
a festividade promovida pela com-
missão de lcermesse, em beneficio
das obras do supracitado templo,
cujo encerramento, por motivos
Improvistoa, deixou de ser effe-
ctuado domingo ultimo, 1*1 do cor-
f*A •soleiinlaudc, que se revestir''1-

I de lodo o bii!_nntis.mo, ter.J inicio
ás 9 horas com missa festivo., se-
guidu. das devidas formalidades do
¦eotylo. , _ ,.,

Assistirá á* solemnidade a 11-
nvindade. - ,

iNo udi-o. ouejs.e achara lindis-t-
mamento ornamentado o lllummo.-

. do feerlcamentc, funcclonaruoi
I ba-r.s-, bn.rraíiuln'nas de sortes. to*m-'bolas 

e .serão apregoadas ricas o
*, dollcadisslmias prendas offertauas
; -gentilmente por vários devotos.

Ein .magnífico coreto a esplen-
dld.a batida, do Grupo Musical Tho-
maz Coelho, «ob a regência do Ir-
mão o maestro Sr. Josê Isaias,
executará o seu vasto repertório.

O produeto dos festejos reverto-
rã em beneficio d»s citada- obras.

A" noite, pelas 7 horas, entoar-
se-á surprehenden.e ladainha.

VHRENNE. NA MATOl».
DE S. OIIR ISTO VÃO

De conformidade com o manda-
.mento de iS. Ex. Revrna. o Sr. bis-

auxiliar 0 arcebispo eleito de
blinda, ochar-se-3. hoje nesse sau-
tiiario solennemente exposto íi ado-
ra.:ão dos fieis o SS. Sacramento
durante o dia, apôs a missa paro-
chiai: enoerrando-se - tarde com
as i-ecitaijOes de optimos cânticos
o benção solenne.

sa*e_ no período de 1916 a
dessa, veneravel Irmandade.

B em seguida a orchiestra exe-
cutaríi sublime "Te ©fum" e o al-
ternado do maestro IRafacl Coelho
Machado, intitulado "S. .Raphael ,
Analisando solennemente com a
"Ave "Maria", de Magdar.

Occupará a tribuna «agrada o
eminente orador sacro Revmo. Sr.
conego Jos'í Antônio C.onçaí.ves de
IKexende, .proü-rlndO inconiparavcl
allocucão. _. _

O tmagestoso santuário achar-
•-•c-S. riqulísimamenle ornamentado
apresentando deslumbrante aspe-

Veneravel Confraria dos Slarty-
ri_i S. Concilio Gardu c S. .lorgc—
Pela. im/. — Na egreja desta vene-
l-ãvel confraria, á rua da Alfande-
ga canto da praça da Republica,
no dia 23 do corrente, será, pelo
Revd. capellão padre Nicolau Xa-
vaslo, celebrada, ás 9 horas, a
missa em louvor ao glorioso solda-
do martyr S. Jorge, nefensor da
Pi Catliolica, em intenção da pa-i
europi5a. Por oceasião do Evange-
lho subirá i> tribuna sagrada, o
Revd. Dr. padre Olympio de Castro,
otie 1'ari'i uma allocuQão em Inten-
gão á paz.

Esse acto religioso scru acom-
patinado de harmonlum o cânticos
sacros. , ,

Os fieis e devotos do glorioso do-
fensor da Fé deverão comparecer
11 essa ceremonla religiosa, para
reunir suas preces ás do Revdo.
o_pelliio, afim de. rogar a Deus o
termino dn guerra. i|ue tanto infe-
Peita a humanidade; cobrindo de
flores o altar do glorioso martyr
S Jorge, exultemos a Jesus Chris-
to' para que abençoe a paz deseja-
da.

A's 7 horas da noite será, pelo
Revdo. capellão, entoada uma la-
ilalnha em louvor ao glorioso mar-
tyr S. Jorge, para encerramento
d'a mesma' imagem, com acompa-
nhnmento de harmonlum e cantl-
cos religiosos.

Os grandes hotéis e restas-
rantes do Sio is laneiro

GRANDE HOTEL
Largo cLe\ Lapa

HOTlS-j AVENIDA f-i
lüo Branco 152.

HOTEL BfilSTOIi —
I Brau — Avenida Rio

3*17.

Avenida.

Firmino
Branco. 1

IiATJS

i*:t;i!í:,í.\ 1:1: \. s.
HOMENS

5L\1", DOS

A CASi,- li-ClIXAíWDS.S

Tlrn s» uimhmi!»i»('i« *'c »l'"»'-
nuel-uni, |i(iÍNCini«tanlouio«tc 1
,._(a vendendo s-riuiilc-i t- pc-
IIII0IIO4 |H'«IMlO(» i»»s* lotcrini.,
Iii-a-i-nií!"-"* »<» ,,in «•" °*t,,tt' j
eç&u u cm |9'->i»°!

Neste oxceWente santuário a ve-
nera:*,*el trniandado da excelsa pa-
droeira festeja-a hoje com a mtt-
xima sumptuosidade, iniciando a
festi vi d a d o polas 1.1 horas com
inilssa solcnn?, offlciando-a o Rev.
sr. monsenhor 1'e.lro Ribeiro da
•Silva, parocho da fr.eguezia de N*.
s! ,1a Conceição do Engenho Novo.

Ao Evangelho far-se-á ouvir do
púlpito sacro o preclnrissimo ora-
dor -noro 'Revmo. Sr. padre Dr.
Américo da Costa Nilo, fazendo
admirável pnno^yrleo.

A parte orchestral será executa-
da por optima. o numerosa orches-
tra c corpo e.irol sob a competen-
cia do exinilo professor .1. IRay-
mundo Rodrigues, apresentando
surprehembmto progranuma do
qual fa/, parte o seguinte: ouver-
turo "-Festival", do maestro Leu-
Uier; mlsáa "Santa Lúcia", do

O Sr. ministro da Guerra, de ac-
cordo .com o que lhe solicitou o
Seu collega do Interior e Justiça,
determinou que o tenente da Guar-
da Nacional Álvaro >R. du Costa,
nreso por crime commum inafian-
çavel, 'fosse recolhido ao nS° bata-
1hão de caçadores, com r,èie em Nl-
ctheroy.

PETÃLHE<WJ_LTrAtt
EXERCITO

Serviço para hoje:
Knperior de dia, capitão Theodoro

Vicgas dn. Silva,, do 13" regimento
de cavallaria. ....

Dia ao posto medico da Villa Ml-
litar capitão medico Dr. Leopoldo
Feita dc Souza, do '2° regimento de
infantaria. .

\ r." brigada dar- as guardas do
Mlnistorio da Guerra o Hospital
Centi-il, patrulha á disposição do
official de dia e os cnrneteir.is pura
o Collegio Militar e 3a divisão.

¦V 0» brigada dará as guardas (los

palácios do Cattete e Guanabara e
as patrulhas para O novo Arsenal
c Intendencia da Guerra.

A -l" brigada dnrá o official para
dia no quartel-general, dous offi-
ciaes para o serviço de ronda O

quatro ordenanças.
\ a' brigada darl as patrulhas

para a fabrica de cartuchos e mor-
ro do Ca.piio.

Auxiliar do official de dia, ama-
miense Oswaldo de Souza.' 

Uniforme, 5^

CORPO DE BOMBEIROS

nOTEL DOS ESTRANGEIROS
_ Praça José de Alencar, 1.

IIOTETi GUANABARA — Com
vistas sobre toda a bahia. 86 !*•'
cebe familias. Rua da Lapa. 103.

nOTE.i GLOBO — Rna dos An.
dindas 1!) — 110 quartos.
— Este hotel é um dos
melhores freqüentados, nlo
bô pela sua situação cen-
trai, como porque 03 seus
preços não excedem de
3$ e 4$ para quarto sem
pensão o 6? e 7Í com
penslo.

RESTAURANT BRASIL— Neves
& Arcos — Rua da Carioca, 10.

RESTAURANT AO FRANZIS-
KANER — Figueirôa & Werner —

Avenida Rio Branco, 152.

U E S T A U R A N T AVENIDA.
ATLÂNTICA — Moritz Werner Sz
FigueirOa — Leme (Ponto).

GRUTA BO NORTE — Comer
bem e barato sú na Gruta do Nor-
te. praça Tiradcntes 7Í, telepho-
ne 1831, central.

Antigo. .
Moderno.
Kio. . . .
Salteado.
2" premi o.
30 prêmio.
4" prêmio.
50 prêmio.

.160808
53.
081

Aguía
CocHio
Touro
Camcllo

4111 Burro

ComiiiloMÒc* <. tlc-coutiiM
106, Ouvidor, Tei. 2051-Norte
irHlaI-1'ItAí-V<1 DBJt.VIÍO 51

Maria: "Gra-
R. Coelho Ma-

4634

018,5

Cobra
Gato
Touro

NOS JOGOS DA NOlTrl.
Garantia. . . . 935 -Cobra
iAjrave 934 Cobra

Bnkü SíitpflPSMm WMVrã
Quercis travar relações com a

fortuna ? Comprai bilhetes na
I OLSA. LOTBBICA, A Ave-
nida Rio Branco 11, i-p, esquina
da Rua da Assembléa.

Lá en-ontrareis a realisaçito do
vosso ideal*.

j maestro Manoel ,T
diial". do maestro
chodo.

Ao Evangelho ser/l entoada a
"Ave Mnrin", do maestro iRobert
Bchuimailll, o o "Credo", do mães-
iro T- c*i ".*•--*1.

\o offértorio serft entoada' a
« \vc Maria" do maestro Mnrianni,
e o "Sanctu-", do maestro T. (ra-
raessa. A' elevação o "Bnlutarls ,
do 11111e-l.ro Francisco M. da Silva,
e o "Agnus Del", do maestro r.
Cançssa,

A' noite, ás 7 horas. reall«fl.r-.so-
it IcnponentJssImo "Te Detim .
iVpôs a ouvertura 'Rocambole ,
do maestro Manoel ,T. Maria, o Ir-
mão secretario fará a. proclama.ao
da nominal- dos irmãos eleitos pa-
ar E^rirem ..s destinos ciímprom*'-

Serviço para hoje: .
Estado-maior, capitão 1'erreti...
Auxiliar, alferes Monteiro.
Promptid-o: 1" soecorro, tenente

Miranda; 2° soecorro, alferes Nar-
ciso. _

Manobras, nlfcres Romano.
Emergência: tenento Santos e

major T)r. Vianna.
Ronda, tenente Alcântara.
(Medico de promptldão, major Dr.

Rocha.
Uniforme, 5 .

BRIGADA 1'OLICIAIi

Superior de dia, capitão Dtniz
Luiz Nunes.

Official de •dia - Brigada, alfcrct,
Felippe Oc_acln.no do SanfAnna.

Medico de dia ao hospital, Dr.
Américo Galvão Bueno.

Interno de dia, alferes honorário
Francisco Antônio Furtado.

Dia a pharmacia, tenente pher-

maceutico F:-lii>pe Figueiredo Leito
c pratico Arnaldo Erico dos Santos.

Dia. ao gabinete -ontológico, ei-
rurgião-dentista. Arthur Sayão do

| .Moraes.
j Musica, de promptldão, a Banda
( da 'Brigada. ,, , _, .' Auxiliar do official de dia a £n-

gada, sargento Nicolau.
Prado Jockey-Olub, tenente Ma-

noel Duarte de (Menezes.
Rondam: 010 4" dislricto, alteres

Severino Carlos Vital; aa patrulhos.
tenente Hilário Fernandes Noguei-
ra e alferes João Eustintuio Teixeira
de -á; os 19° e 20° districtos. le-
nente Svlvio Carneiro de Souza o na
Saude, alferes 'Roque .losé da Costa.

Promptldão: na cavallaria, alfe-
res .loão Baptista dn Silva Prado o
no 1* batalhão de Infantaria, tenen-
te Antônio Bernardino da Silva ,hi-
nior. . . ,,

Guardas: na. Amortlsacao, alferes
Luiz Ignacio Vnlrntini;' na Conver-
são. tenente Cantldio'de Andrade
Gardel: 110 Thesouro, alferes Djal-
ma Ulrlscl- e na Moeda, Adriano da
Fontoura Myssen.

Din. aos corpos: 110 1 batalhão,
capitão Horacio Alves vle Campos;
110 2°. alferes Cinabarro; no 3 .
capitão .los» Gonçalves Pereira de
Mello; no -1°, tenente Anselmo VI-
Halo de Lucena; nu, cavallaria, ca-
pitão Nicolau de Oliveira Carneiro:
no otiartc! do Meyer. alferes Luiz
da Silva Cordeiro e 110 quartel da
Saude, alferes Udefonso Coimbra.

Uniforme, 3".

Secçêo
livre

BESrmOLET
Camisas, Cerouias, Pyjamas

(ARTIGOS DE LUXO)

EXIJA-SE AMARCA H.B. (n'iim circnlo)
82, Rue d'Hautcvillc, 82, Paris.
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A' VENDA EM QUALQUER ™ARMA0IA 
^ 

DROGABIAK

JO FREITAS ^ «- -FI° â

CKNTIIOM MÚNI3TAH108
Jlcrendo llc <-nml>Io

Ainda hontem. tivemos o mercado
fui manha ascendente, mantendo-8o
os tomadores lí-uiiinios retrnhldos, a
eppera .lo pregou suecessivamente
melhores, nesse caso so' Intervindo
üujinilo o mercado so declarar cm
reíictjíío.

KmqUiiiilu isso, procediam ..s trn-
baJIlOB <lo especulação de todos os
tempos '• oue tertnliiain sempro com
ganho do cansa paru ..." banco» ou-*
dominam as llquidaçOe. mn« .tiuc
¦..'in inio-ik-iii a sua Interminável r..*-
nrotluucão* « „

Fórum dadas ns t2.b..*lliis de 12 1|S,
I" r,':i*_ o 1^' "118 d., sendo as ope-
rücõca Iniciadas n. 12 3|1« e 12 7'H*J
mus log» dcpol», to*.*n:*.mi.)-s.* gen.1
;i mais alta, contra letras 11 12 !..!.-
,. 12 ..nu O.- . ...in nperiigoe- banca-
1I11S reiierviidas a 12 1 I d.

TABELLA DB TAXAS
Regularam ps bancos uacadores aa

seiriiinles taxas :

Hitns. idem, I
Miúdas, 20u?, 2 a....
1'lnip. líion. 2, 4, 8,

e C 11
Dito, l-dem; 100 n...
Uilo. Idem, 24, 25, 20.

SU a'..
Dilo
Ulto
Dito
Dito
M'lii
Dilo
Dito
lllto
Dito

Prhcas ¦
Londres
Tiiris
Hamburgo. . ..
l.nmlrís
ri.i-i»
iii*".b irg». . ¦•
ItáliaPortugnli
X.iva Vork
Hespanha. . ..
Nustrin Hungria
ftuissa
Mel gica

Rio da Prata:
Kucnos Aires...
Montevldío. . .

Sobr»-tnxa :
fotfi, franco....

(i.i.¦vi,...es :
Bancarias. . ..
particulares. ..

n S0 dlv.
12 1 S a 12 3)16

57ir, a S"""$sir>
n vista

11 25 :i2 a 12
*7»5 a S70T

SI.L'0
SllSI a SfiliO

"Çllllt a. 2«!.IUI~H'Zr,n 
a IÍ200

5S40 a $82fi
?Sir, a S806

C805
Ç720

1J800 a 157'.'",
4|680 a 4$440

$710 a $703

12 :: 16 a 12 114
12 tl 32 a 12 511-

lllll
101*3. 2 
1915, de 20U$.
idem idem. 32 a.....
Idem, do r.oo$, 8 a...
idem Idem. 1 
idem (lo 2HIIS. 2 a...
idem, de ÜO0OS, t c 3

,. . Idem, idem, 202 ¦

Minas, do 1:000$, 5 a...;..
Dita:', idem. 15 
Rio, ('o- 100$, 4 %, 3 11

Kmp. 1906. port., 2 
ruto Idem, idem. 2, 3 0 .< a
Ditas. Idem; uniu-. lft„,v'*„v
Ditu 1914, nort., 10, 10, .10,

3» 20 e 2S 
Dito', idem, nom., 40 e 100 a

llii'ni-nn :
Commerclal, 0 
llrasil, 1 

r•».••• t.ni.Mni. i
Loterias Nac, 100 
nitns 5.000 -\1 s'. Jeronymo, 100 
Hnl Mineira. 100 
nòrnu dn Bahia, 100 a....
Ditas. 400 IV

p,.|icu(|iri*H t
Docas dc Sanlos, 2 c 15 a..

7SO«000
7S0Í00O
SS3SOO0
7:io?ooo
7.151000
7:i550iio
710SÍM10
740Í0O0
7S2$O0O
7S55O0O

77SS000
7X05000
77S000

18R*nÒ0
isnsooo
1955000

1S3Í00O
1S7S000

115Í00II
199ÍO0O

13*250
HJ00O
jssnon
2SSOO0
29S00O
29$500

2015000

OPPERTAS
.A [iullem gerilMl

A ii li iras. 5
Rmp.
Kmp.
Emp.
ISmp.
límp.

MERCADO DR FUNDOS
¦Muito em slglllo fizeram-se no

mercado, não pequenas ac.iu!s!_».--a
Só papeis das Loterias, at. nuc. hon-
»«.m foruin fechadas, em bolsa, 5.000
_cc_ea constando dc-stinarein-se a
reagate, que sendo exacto presti-
irliuil esses papeis.

Os das Docas da lialiia e das Ml-

^.^,'dímMdiso.V'üç,:a,,egoc!ado».",,-, 
tendo melhorado o.s das Lo-

Í.ÍÍS e conlinuaiido bem collocadôs
"VÍ^SSlIeMtoW-i multo negocia-

VENDAS DA BOLSA
Apólice» KSrstt» I 

 m%m
Antiga?, Si.,'"1

|1>03. %..
1011, %..
1909, c/c
1912. %,.
1915, %..

judiciarias, Vo--
r..-i(atloat'N :

Uio 100$, 4 %..!¦•
Ditas. 500$, 5 .<<• •
Knn. Santo. 0 %rt
Minas, 1:000$, 5 .o

1914. í 20, 0 %'...
Ditas. nom...--.
1006, port., o V_ • •
Ditas, nom • • • •
1014, port., 0 Vo • •
Dltftfi, noro

iíificn» :
Brasil
Commercial
Commercio
l.avouia
Mercantil
Nacional

TrellloM
Alliança.. . -. • •
Brasil Industrial.
Confiança
Corcovado
Carioca

DA BOLSA
Vend. Comp

83S$000

7S2Í000
7S1$000
S1U$000
787$000

775000

7S0Ç000

1S9$500

1835500
18S500O

150$000

1205000

1805000
1S75000

S30500O
8705000
7S05O00
7785000
8055000
7845000
7505OOO

705000
4005000
7055000
7785000

3155000
3005000
1885500
1945000
182*500
1855000

19R$000
1155000
1465000
li.iiílillO
2005000
1755000

1501000
18(15000
1265000
1505000
12950-U

Mauufactora. . ••
Prog. Industrial..
l'i Uopolltana. . .
ti. Felix

Algos Fluminense
Confiança
Ciarantia
Minerva
Provldonlo

IÍ. ile Ferro t
c,oyn_
M. S. Jeronymo..
Sul Mineira
Noroeste.. • ¦•••
Norte do Brasil..

Dlver-n» :
Centros Pastoris..
Carruagens. •
Carbureto
Docas de Santos..
Ditas, nom
Loterias
Docas da aDliia..
Terras

ii.-ii.Mitiirm 1
Alliança
America Fabril...
11. Pnlão
Brnsil Industrial.
Botafogo
Confiança
Docas de Santos..
llmisratica
Jnd. Campista
Industrial Valença
Mercado
Fabril Paulistana
Carioca • • •
Prog. Industrial..
Sapoliemba
S. Felix

1005000 —
_. 1655000

1655000
605000 355000

9505000 —
905000 —
3005000 —
205000 —..
6UU$0U0 620$000

22JO0O 305000
-.25000 215500
MSO00 2S500II
5050011 105000
175000 115000

185000 165000
• (185000 605000
25OÍ000 2105000
•1505000 4255000

4005O0O
145000 135250
295500 295000
_$000 75500

1995000
2045000 2005000
S05000 70$000
l'.i0*000 —
94Í000 —
1905000 1S05000
2035500 2025OOO
202500(1 - —

1885000
2005000
18.5000
455000

2005000 1805000
1855000

1705000

so tendo constado as vendas de bOO
saccas sem negócios do vospora o
ainda sem entradas, assim ficando
paralysa-lo. com us preços noiniiia.es.

Movimento geral
Vendas :

Hontem.. . . 
llesile o dia 
Desde 1 de julho

Rn trn daa :
Hontem)
Desde O dia 
Desde 1 de julho

Hmbarques :
Hontom
Desde o dia 1.
Desde 1 de julho

Diversas :
Existência.. . 
Pauta semanal

Sac.-n-
600

55.100
1.850.100

2.691
63.011!

3.076.228

1.660
S1.220

3.2O9.020

19S.055
5740

Tvpos:
N. 
N. 
N. 
M. 
K. 
N. 

CotnçOcii
Arrobas

. .. 115700 11*900
11 $.100 11*5600 
115100 11*300' 

... 105800 tt 115000" 
.. 10S400 10560I1

. 10$000 1O5200

51 s. 9 d. para julho e 51 a. paia dc-

zc-mbro.

O ASSUCAIt
.Pri'|iai*..ii-se a lavoura para expor-

liu* tendo para isso, augniéntiidu a
iiiodiiução; porím; o excesso calcula,
do noure ') consumo mfio eorresponuo
a espeotiltlva do uma aspiração na-
ciinnl.

Ainda assim, os centros do nro-
duccíto inostram-sa recelosos e tra-
min de antecipar negócios paraosso
effeito que são feitos desdo .11. no
intento natural de aproveitar «i-
cos o garantir o augrnento das sa-

' "aii 
todo caso, continuamos com o

mercado apenas sustentado, sem mo-
-vlmento de interesse para o Çonsi mo,

Vi vendas foram mequenns o liou-
ve eritr-das de 1V800 saccos, sen.Io
;,s .inlildas de 3.979 e BtOC- «0
166.602, contra 184.500 cm Peruam-
buco.

Conferente dc sahida: nego Mon-
teiro. ,, . ,,,

Arqueaçãn e ovarias: Maximllia-
no* do Nascimento c Hibeiro Cata-

Conferências Internas: Alberto
Coimbra, Costa Junior, Victor Pau-
Uno Augusto Almeida, Dias da Sil-
Vá, P. Plttnlu-. 1 e Dr. .Misael Penna.

Cabotagem: Nestor Cunha, 'Ro-

cha Lima e iMario da Motta Corrêa.

Cílcs do Porto
(Bagagem: Julio Sylvio do MI-

ran da, ,,, . ..
Auxiliares: Dr. Amanho do r.o-

ronlia e Andrade Costa.
Despachos nobre água: Arnian.lo

de Oliveira c Curvello de Mendonça.
Conferência interna: F. C. do

Cunha Junior.
Aniinr.cns

140$000

CENTROS DIVBR803
Jlrrcado dc t-affi

Tivemos o mercado como ante.
rlormcnte. sob a ImpreSEão de alta
•íos centros de consumo; porem, as

, nossas cotaçOes continuavam preju-' dicadas pela alta do cambio.
I Vssim o merendo „c véspera re.
', sulôu sèm \-cndas. por esse motivo,

-ontem funcclonou de .animado com
'o, preços em attitude de baixa e

oohl os compradores retrahldos.
.ir além dessa paralysaqlo de

ne-ò-los que temos registrado, con-
Tiiuuv am 

"reduzidas an «"rada. o O»
inilinrques. sendo, pois do .Werar
aue »B demore o merendo assim, sem
movimento, em geral. ,.,...

Foram (índoR os preços d? 105S00
e 1G.900. com alguma pro<[ttrt>- »

principio, mas de pequeno Interes-

Em Símio»
Funcclonou com movimento Das-

taiití regular de embarques o sahI-
das esse mercado ouo repetiu o pre-
(jo 1 interior de 6*000.

As entradas foram de 6,17J sac-
cas. os emb/rques 'de «.»«,«». »A"-
dns de 12.000 e ns sabidas de ..S.8OI1,
-"ndo o stoclc de 736.450 ditas.

•Por Jundiahy passaram para esse
mercado 10.SOO saccas.

Era Nova Vork
Continuava na alta essa bolsa que

aecSsou vendas de 00.000 saocas re-
guiando os preços de 8.72 O. paia
julho e 8.84 c; para setembro.

No fecliainento deu-se uma alta
,1c 0 a 8 pontos e na aUei-Uira a,
1 a 3. subindo o disponível Rio 1,8
c Santos 3jS c.

Xo Itnvre
Foram negociadas 11.000 saccas c

subiram os preces _de ít-Ç.1^"
correndo os de 73.10 c. p.v.a Juilio
o 72.75 c. para setemoro.

Km Ijonílrc»
Houve uma alta de 3 pontos nesse

mercado que aceusou o.) pregos ue

Qualidades :
Branco usina...
Branco crystali
Terceira sorte..
-Ogitnfl» jacto..
Dcmerarn.. . ¦
Maícavlnhos,.
Mano vos.. . .

Refinados :
Primeira •
Segunda
Terceira

MH11111- •-.otnei.l--"
Kilos

so 50
$670

sr.so
5620
$450

seio
ffiSO
si;:: o
$630
54S0
F740
S720
5-00

O ALGODÃO
Os nossos preços continuavam em

coiulIçSes noininacs, o que qufr dl-
;.. nue se acham frouxos u-eanto
da falta do negócios, tendo os de
Pernambuco cabido a 33$ sem com-

"r_Sn.o. .m Liverpool subiram
de 4 a 8 pontos e em «0^,7°„rB„tm

?m te: psaS"-^' 

lím20 -õss. 
'".recado não hou-

ve Vendas e constaram entradas (le

180 fardos, sendo as sabidas de 435
"o 

stock do 3.405. contra 3.300 em
Piriuimbuco.

ALFANDKGA
r* Conimlssõca seniaiinc.

Correio-Conferências internae:
\. Lehm-inn e Amaro Câmara.

3 Caniillo de Hollanda; -t. Dr.
\rauio afies; 5, Leal Vallim; 6, Dr.
Jovlno Barrai; 7 Mendes Pere ra;
S Dr. Rodolpho Coimbra; 16. Silva
Rego; 17. Ur. Theotoiiio de Almei-
da; 18, D. S. Thiago.

, Foram deferidos os requeri-
mentos do Hopcklns Causer &
Hopcltlns o de •!• D. do \alle & C,
Delindo restituição de direitos que
pagaram n mais nos despachos
ns. 2.523 e 3.S07 de abril do anno
passado. , ,

 Foi deferido o requerimento
de .Ferreira Souto & C, relevação de
(irmaüonagem para uma caixa, da
marca I . S. C. s|n. \nnda de Lisboa
pelo vapor trance*- "Amlrnl Trou-
,1o". entrado no dia IS dc fevereiro |
deste anno.

 .manhã, no armazém n. 6
do cfies do porto, haver- leilão
(segunda proça). de varias merca-
doria...

O Sr. inspector baixou a sc-
guinte portaria:•'O inspector, tendo conhecimento
nue muitos empregados compare-
cem ao serviço multo depois de co-
meqado o mesmo e retiram-se mui-
to antes de terminado, chama a at-
tencão de todos os Sre. empregados
para as dispoisições legaes em vir-

MALAS DO CORRLTO
A Repartição Geral dos Correios

expedirá malas pelos seguintes pa-
quetes ;

Hoje :
ltn.tlnga para Santos, Paranaguá,

S. Francisco e Rio Cirando do Sul,
recebendo impressos até ás S horas
da manhã enrtas at . .'ts 8 !b e com
port- duplo até -ás. 9.

narro para Europa, via Lisboa,
recebendo impressos até ãs 8 horas
da manhã o cartas aK- as J.

Amanhã :
iRio de Janeiro, para Sanlos o

Buenos Aires recebendo impressos
até ãs S boras da manha, cartas para
o Interior até fts S ',_. com porte
duplo e para o exterior até ãs J o
objectos para registrar ate ús 6 üa
tarde dc hoje.

MOVIMENTO DE NAVEGAÇÃO
Entraria- hontem

Do Nova Vorl. e escs. -Faq.
nac. Minas eOra«s trazendo passa-
geiros: carga ao Lloyd Brasileiro.

Do Porto Alegre c escs. — Paq.
nac ltaipava; carga a Lage Irmãos.

De Duenos Aires e -escs. — i.ui-
ing. Dam. trazondo 44 passageiros
pari o Rio B 357 em transito; carga
í. Mala Real. '. -*

De Cnmocii.i e escs. — Vttp. -nao.

pyrlneus; carga ao Lloyd Hrnslle ro.
pe Recife o escs. — l')M;!^

Javary trazendo 77 passageiros.
carga ao Lloyd Brasileiro.. >

De Buenos Aires e «£«-?«£
sueco Kronprlnsessen Victoria, car-
ga a Luiz Campos.

De Puma Arenas e escs. — vap.
ing. Pardo; carga .1 Mala R°aL

Do Bahia Blanea - Vap. grego
Kllkis* ti*ii-'**> '• Hraslllan Coal.

lie Norfolk — Vap. lowan; carvão
a Cory Brothers.

Hortléoa o escs. -
Uio da Prata ¦— Uesna; ••••;•• •
Nova Yuri; o escs. — \ oitalire..

Junho :
Portos do norlo — ( -''rn:
Porlos do sul — Sírio.....
Portos do norto - S. Paulo —
Portos da Inglaterra—Demerara

Vapores n snhlr
p..rto Alegre e escs. — llatlnga
Liverpool o 'escs. — Darro......
Buenos Aires •* R'" ,'.'" ,* r'V_ .''
Stocliolmo u escs. — K- Victoria
Kurd-os o escs. — Garonna....
Porto Alegro o eses. — Maroim
i-i.lb-io .- enes. — Ortegn
Imbituba *- eses- - '|i1"1 V'" 1.'."
Nova Yorlc o escs. —Rio de J_-
neiro *'.*•':

fiilIÃo e í"»'^- -- Ortpjxa
líuenos Aires e escs. — Cubatão
lialiia — Cnnnavloiia..
Manáos c escs. — bania
lü,, ,1a Praia — Aragunya.....
Amarraq-o o escs.-MantiqueJra
Jlnc.io e escs. — Cypivnry
Recito o esc;;. 1— .lavar:-
Porlo Alegro e escs. — Itaperna
AmarraçaS o escs.-Mantiqueira
MontcV4d.o e eses. - Saturno.
Porto Alegre e escs.—Arassuanv
Rio da Prata — Sequatia
Inglaterra e escs. — Desna
("ar.l o escs. — Amazonas
Camoelm o escs. — Ploutij
Mnnnos c escs. — 

fei'i, ...""
Mandos e escs. — Cnplvary....
Kio da Prata — Voltalro

Aracaju''e escs. - ltaipava....
Natal e escs. — Itagiba .-
Portos do norte — Para
Ulo da Prata — Demerara

23
23
33
23
24
24
24

26
211
L'6

31
30
30

1
O
7
7

Sn-lrin- hontrra

Tara Paranaguá — Vap. arg. Li-
"rara 

Torto Alegre — Vap. amer.
Walter D. Nayes.

Para Recito e escs. — Paq. nac.
Itaquí-ra, levando passageiros.

iPara S. oJão da Barra — aVp.
nac. Fldelense. ,

Para Londres — Vap. Ing. Pardo.

Vapores c»pfrados
Santos — Rio de Janeiro
Portos do sul — aMroim
Santos — Pyrineua
Rio da Prata — Garonna
Inglaterra e escs. — Ortega
Portos da Inglaterra—Araguaya
Portos do norte — C;«plvary...
Fortoa Uo norte — Par4

*.'l

Horacio Camps ftdverUsina Agency
Todos os aniiincios para esta fo-

lha da America do Norte, devem
ser tratados com os nossos repre-
sentantes Srs.
Horacio Cainps Advertising

Agency
03-CoPUnn.U 8trcotBo^4a8

NEW-Y01\i-

li. Mayonco & C.
Todos 03 annunclos para esta fo-

lha do produetos de ori_em iran-
ceza o ingleza, devem ser tratados
por intermédio dos nossos excl-Si-
vos representantes. Srs.

L. MAYENCE & -C
o nm? TKONCIIET « — PAUIS'a.nT ÍL 

"uulST. HUI. Loaiiral

KtmX^XSmm.^ -4 Ifê ^sern**''"1'**''-
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aveis
ortimentos

Dr. Oscar Godoy — Residência:
Rua -Machado de Assis, 33 Con-
sultorio : rua Sete de Setembro,
96. das 2 ás 4 horas.

Dr. Ilu hei a Braitco — Clinica
medico-clrurgica. Partos, moles-
tias do appareilio gerilto-urinário o
syphllls. Chamados urgentes a
qualquer hora do dia ou da noite.

Consultório e residência: rua
Haddoek Lobo 4, telephone 2.391,
villa.

Dr. Fnrin Castro, medico párfel*
ro o operador, especialista om mo-
lestins de senhoras o de crianças.
Residência : rua do flatumbv Te-
leplítino n. 301 — Villa.

Dr. Oclavio do Andrade — Curr.
das hemorrhagias uleriims, corri-
mentos. suspensões, etc, sem ope-

! raijão. Nos casos indicados, evita
; a gravidez. Cons. : rua Sete do
j Setembro 180, de 9 As 11 e do 1 as

4. Telephone 1.591.
DOENÇAS NERVOSAS B MÉN»

TAES
Dr. \V. Sclliller — Cons. âs se-

Bundas, quartas e sextas-feiras —
Casa de Saúde Dr. Eiras — Rua
Marqueis de Olinda. Telephone 3115
Sul.

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
I>r I). Iliinilolia do .Mello — Cli-

nica exclusivamente do crianças.
Cons. Assembléa -13, ás 4 ho-as.
S6 nttende a doentes na sua espe-
•Inibindo'.

declabaçOes

Associação dos Empresados no Cooimercio
do lio de Janeiro

Hos Sps. Hssoeiados :

""" '¦¦¦¦ j.wim¦ inM»»m«iaMjB(iMMM—wjnn^,
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'Após uma eritie administrativa,
que teve como conseqüência a re-
milícia da Direcc-Iu, a Assembl-ea
Deliberativa, elegeu e empossou no
governo da noasa Associarão, no
dia. 12 do corrente, -uma Commissão
IDlreclora, composta pelos seguintes
consocios :

Armando Pereira de Figueiredo
.lachieho Magalha.es.
Pedro Xavier de Almeida.
Joaquim -Manoel do .Campos Ama-

ral.
iSainuel de Oliveira.
Herncllto Domingues.
Augusto Carlos Setulxil.
Antônio Monteiro da Silva e
Vlctor Rodrigues Júnior.
Com a urgência que n marclut daAssociagâ'a requer, a Commissão re-

uniu-se nu dia seguinte, resolven-
po entre si distribuir os cargos daadministração pela seguinte for-
ma :

iA.rm.ando Pereira de Figueiredo,
presidente.

Oacintho 'Magalhães — .1° secre-
tario.

Pedro Xavier de Almeida — 2°secretario;
.Joaquim Ma-noe! de Campos

Amaral —- 1° t.hesoureiro.
Samuel de Oliveira — :>o thesou-

reiro.
Heracllto Doiniiiguf-s — j° pro.curador.
Augusto Carlos Setúbal  2o

procurador,
Anlonlo l.Monteiro da Silva

rector BiWiothwarío e do
Commercial.

Vlctor líodrigues .lunior -
ctor dos Serviços Clínicos.

Como acima se -vó, a Ooniinissão
obedeceu, para a escolho d'os tres
princlpaes cargos, aos Intuitos da
lAssembléa, que nessa urdem os col-
locou.

Compõo-so a Co in missão, na sua
quasi totalidade, de velhos consocios
cuja missão mais importante nesto
momento é o apasignia mento dos
espíritos magoados na luta que aca-
ba de forir-so e que iodo.-- deplora-
mos,

Certamente qun pura outros fins
foi eleita a Commissão, e delles
trataremos em 'futuros artigos dos-
limados a orlerfuir, a esclarecer, n
dar satisfação ;t todos ns consocioij
do que nesta, casa se faa, se proje-
Ctil c se pensa.

_.K' este iini dever _ unm obriga-
(.•ão ! —- que a todas as liroctoiias
cumpre o ii quo a Cornnvlssâo, peloseu modesto e velho órgão, com
grande satisfação e prazer, dará
oomploto e cubai desempenho.

Mas. por usura., a Oomauissão,
nosle momento reunida em sessão,

¦¦¦¦¦¦

:.->.!Hei-

Di-
Curso

Dire-

de nada mais trataria que d
tur de todos os seus consocios o
apaát-güa-mentb das almas magoa-
das nas alternativas, nos vao-vens e
nu agltttQSo apiiixonda das Assem»
bl-tas.

A luta acabou-se e no saião onde
a.s nossa» divergências se decidem,
deve ficar o resent-t-monto que ella
•possa ter produzido. Kntre nós não
lia vencidos nem veincedores: ha'
amigos-, lia conáoolos que por uma
contingência humana apreciam os
fartos por uma fôrma diversa, num
dado momento,

Xo fundo, todos amam a Asso-
clação, divergindo apenas ha Wr-
ma de dirigir-lhe os passos.

Que essa divergência não Wi a
puniu de cavar entre nós incompa-
tibilkladea insanáveis e que. sobre-
tudo, iodos se convençam de q-ue
não ílens a Assc/CktçaQ apagar as
custas" das nossas lutas ou das nos-
sas teimosias;

Que nos perdoem os nossos coni-
sócios, mas q-uein se retirar da As-
sociacão no presente momento, dá
mina prova de fraqueza e praticará
¦um neto injusto paira com a Asso-
ciaeão, quo nenhuma culpa tem de
que nós não estejamos sempre <io
accordo.

A Commissão empenha todo o
seu poUiCO valimenlo perante os

Srs. associados, pedindo-thes que
a auxiliem no desempenho do seu
curto mandato, e que ne.Ha con-
fiem.

Xão seiVi por falta de esforços
que a ComnVissãp (iei.xurá do Inter-
pretur o espirito da nossa. Alsnoçiu-
*:ãn. fazendo com que 'elle hq ma-
nifeste (in uma nova éra de re.ju-
veneselmento e de trabalho — tão
humilde quanto esforçado o pro-
duetivo.

Pura dai- começo á nossa obra
esperamos apenas que os contendo-
res apertem ais mãos.

A Commissão está ti disposição
de todns 0s Srs. sócios. Todos, sem
o.vceprão. lhe merecem as mersmas
intenções n as mesmas considera-- Ções; ,i sua disposição se confessa,
pedindo-lhes apenas em trocn queconvençam seus amigos do que oespirito da classe calxeiral osttl
aqui. sempre vivido na nossa Asso-
clnçilo.

Procuraremos fiizel-o reviver a
lodo custo, afim de que a classe seislntn novamente integrada na mais
poderosa conectividade da America
d,. Sul.

llio de Janeiro, 20 de maio de
1910,

¦Fitcinllio Mne/nllmos
Secreta!-:,).

O
1 llll

APPftOVAOO __»a» omtnorn» «uai
tlSnUOt PUBUCAV

 .... Pnlvilegiédo pelosGovemios ooi f. u.Bo ema <¦ ingia tcpr*-
Nft'0 CONTEM CODEINA.MORPHINA ETC.
DtCOnPOSicAo rJcCiu&ivAMtriTE vícitXi,toe CFFICACiA INCOM««ARAVtL Hh CURA OA

TUBERCULOSE PULMONAR,COQUELUCHE
BR0nCHITtS.R0UQUIDA"00A VOZ. FRAQUEZA
PUIMONAR con E3CARR0S 5ANCUINEOS I1A

ASTHMA. TOSSES. ETC.
MI Dt&APWAHtCUf A ftOUt 005 TUBlPCUtOSOS

E DCÜPE.RTA O APl»tT,Tt

OEPOS1TAIIOS
CARLOS CRUZ & COMP.

6i — Rua Sete de Seümbro — ti
Kio de jenriro

B^
A^cucia (Áismoj—Iiíc

íjjimi
Approvado pela Inspectoria Geral de Saúde Publica

CURA — Constipações
GURA-TOSSE

Cura - BRONCHITE
cüra-ASTHMa

É de grande vantagem a sua appHcação
no catarrno das crianças

^STir» todas as phariuacias

ÜI1A SETE ÍeTeTeIÍIO 181
m

» I f
s 11 m i ú m

I^Si
3§I!J

AVISOS MAKITIMOS""" I

lián lorlns as munifestações, pbnses c periodos)'Moléstias ue pelle, ilieumiitisnío, chaRiis. placas, ciuicros,mauclitis de pelle. ulcer.is c toilus ns docuens resullnntes diiImpureza du sangue. Iratiim-se ate a cura riulical e complvtncom o mais potente doí ilepuriitivos

LLOYD
Entre Ouvidor e Rosário

Si''*

m

m
fim
m

Impolencl.1. Virllldnilc Fcnllde. fiei
voe». fctjH-i-nii-lorrhcii. Ncurnfitlii-nla. V
cio» Seclrctua. Eniisaocs. r*'uclurnn«i. i»^
phUls, Gonorrhen. Goln Militar, smini to-.-
Ioda. «s Doenças Vcntrcna e do «jíitítiu «3i
nllo-Urinuio, «lio nendo tratadaa rem gtrr-
jiucceMo, em casa Ho doente, por pequeno ci,*'.
Tíimbem trntnmon do«n*ai Jo líitStííiTirQ" Tiniüo. Bexiga c Rins. '

AlOyiMIÜNYO l»U VAl'OIUiS

VAPORES ESPERADOS

Do Norte:

Pará
Ceará
S. Paulo

Do Sul:

Hio tle Janeiro.,
Sirio 

a J6
a I de junho,
a C d » I

hoje
a 2 de iunlio

II».»

9 ~

UUilíl
ii

Júpiter — líntre Melem n Manáos
lirazil — Entre Maranhão c liclcm.
Marnnliiio — Em Maceió.
Sirio — Em Mnntevklco,
Acre — Em New York.
Venus—ICm Maceió
íris — Em Ceará
Mayrink — Em Igunpc,
Hio de ,Ianeiro—(no porto cm transito)
llnrboreinu — Em Rustirio,
Ibiapnbn — ICm Cnmoclm.
Bocaina — Em Buenos Aires.
(ioynz — Em Par.i.i.igini
Tocantins—Km NVw York
Tapnloz — Entre Belein c San Juan.
Murtinlio — Entre Kio c Paranaguá

VOLTA

Pará — ICm Hncife.
Ceará — ICnlrc lielcm e .Maranhão
S. Paulo— Entre San .lii.in e lielcm.
Hr.ijjaiiçii — Em Mnssoró.
(lu.ijiir.i— Entro San .Iiimii c Üccifc.
Puiiis — Entre New York c Recife,

' lia Americana de passageiros
Uiúya üi) Xopíe

0 PAQUETE

Sahlrá na quarla-leira. 21 do cor-rente, ús 12 horas, pina Victoria,Habia,
Mareio. Herlle, Ciilicdello, Natal, Ceará,
Maranhão, Pará, Siiiiinrcin, Óbidos, lta-
coutiara u Mamios.

»:i AüiPficaihi
0 PAQUETE

RIO DE JANEIRO
Subira no' dia T, do corrente, ás II

horas, puni New York. escnlandu na
Buliia, lteciic, Pará c San Juan.

Uiüiti do Sül
O PAQUETE

S -A. "J? XJ 3?t IV O
Subirá sexta -feira, 'ili .Io corrente, ás

12 horas, para Santos, Parauiijiua, Au-
tonllia. S. 1-iiincisi'o. Itajuby, Eluriano-
polis, liio Cir.inilc c Mnntcviilco,

Este paqticlc recebe passageiros c
cargas para Pelotas e Porto Alegre, com
Iriinslinrilo uo llio Grandp, c para Mntlo
(iiosso sóincnle cargss com tmiisliurdo
cm Montevidco.

Í....S.Í1 ik 8(MM>ipu
O PAQUETE

Salilní [[iiinta-fciiM, 25 do rorreiilo,
ás I horas, para Cubo frio. Vicloria,
Ca nível Ias, P. Areia, ilbêos, lialiiu, Ara-
caju, Maceió c lli-cifc.

AVISO:—As pessoas que queiram Ir
a bordo dos piquetes levar ou receber
nassaiíclros. deverão solicitar CAHT -ES
DE INGRESSO, nu Scccâo do Trafejío

fcm;

i mi

Depurativo e anti-syphiliíico
de iodos o mais preconizado pela rlassc medica EO 1'NICOcom que os doentes si- podem trntar.ntc á cura comnlctn^ósem deixar o menor vc.di-io|, andando nas suas oeciipacoes baliituacs, nas suas viagens, nos seus passeios, sem o mliis leveincoinniodo c sem o mais ligeiro inconveniente! Eflicaz em
qmilquer época do anuo o podendo ser usado com tiúaliinertemperatura, chuva, li io ou calor l (Srandc rpiiimlio di> clleitiisadmiráveis, recominenduilo pelos médicos o pelas in nu meras
pessoas que o teem tomado. Energlcn o inoflcnsivol

P l?°ilf».,c,,i'íi"Blco <'ei"<r".,<r0 o "mis ellicaz purificador ,lo tan-
gael ü ÚNICO que nuo c purgutivo nem exige dieta ou res-
guardo. O UMCO que uno causa n mínima alterarão no or-
ganismo do doente, quer seja tomado por adultos' nuer nor
çieançiis, quor por pessoas fracas e de edade iiviineiulai.il
UMCO que abreo iippetite. dá energia e um liem estar geraii.odoente! 0 UNICQ que nao exige o auxilio de lnvá«etis
pos. pomadas, gariíaicjus e outros triitamentns sccuiidarioi. '¦

One todos se tratem pelo DBPÜRATOL oúnico e verdadeiro remédio da SYPHI1.1S !
Tubo com 32 pílulas, 8 a 10 dins de tratamento. ÕSUOU nelnCorreio mais dOO reis: li tubos, l'7$UOU, pelo Correio mais ígiioo

O M-.fl'KA'1'OL «>..«,,mua-i«,. a vcn.lu „,„«xIiim nm Itixi» iiliuriiKicluni o <Si«>siiiíh»,

DEPOSITO GERAL: PHARMAEIA TAVARES
62, Praça Tiradentes, 62-Rio de Janeiro

\\'<, »X»5J< .Trfíw-J»

m

m

.—_^ '' i

—,
c calvo quem quer.
perde cabellos quem quer.W.m barba falhada quem quer.tem caspa quem quer.

JF»or«cfxx© o

3R3:iL.C3CS-JffiI>J'IC>
faz nascer novos cabellos, impede a sim queda, r«í virunia barlía louesailncrardeiapiiiirceer completamente a easpa e quaosiiuer paras! i,«dacabeçaomla barba. Numerosos casos de nurus em pessoas, coiiliecidu»suo a prova de sua elllcacia. V venda uns l> ias iiliuriuiiciaj dróuuriií."«
perluniiiiiiise noilepnsltn : IMKX.AItlV OIKKO.VI, ' t»"'"**

Rua Prífliairo de Março n. 17, antigo n. 9
RIO DE JANEIRO .

— O

o „„Dí" v" !,"*''•:•';" » no« Imic meimoi pedindionoi.o \alloco Uito Gralls de90 Honlnsio quhI descreve cmlinKu.iEem clnrn e .impfn r.nmo todns ns docnçns Vcncrcos r Genlto-llri.-inrias sto cciiiriihidas, .eus «j-mptoroa» e como nons estamos Ir.ilnndo com grande cjito. Sc cslnsperdendo r, vossa corngem, se e.(«es desriostojDpor ter sido Inntni veie. enganajo; se deseinis tecupernr por completo o vooso visor: se descj.i, <roznr mais umn vez de verdadeiro aaude, esle Livn
íronü.V"' 

d",*",r"1"! «««Üo P«t« vo.. Instmn
jçcn»elhn r auxilia n temna todos que o ieism EstiValiosa Gula d« Saúde é um Uuern d» 

"r.
lieciinentos e talvez vos po.»a moilrar o verdadeinenminho do felicidade e modo de recupera- vr.,i
nilmito c um homçn co.no úcvclsser-unlinmern nun comrnnnde o rcapcltoq (.amor d.Mli .emelhante, deve,, então dirigir.vo. a no. immediotomenlj pedindo e.ic I.lvro Medico Intr-rcssonle e Inslruçtlvo. Umbràl-vo,. 

°ue" 
Zlivro vos «ci a enviado oliaoliilamculc «iralls.

II 
envelope liso. porte pago. Endereço:

DR. J. RUSSELL PRICE CO.
A. 3"7--2i)8 N.PÍKh Avtnuci

Chicago, III., U.S. A.

Parteira
Alrue ravelra Morjnido. dos,lios-iitnea du Buropn, truta rio moles-ias do senboras c nttendo n chi-mados; mudoü-se da rua Acre pa-ra u rua Frei Canecn, t:i.'„ sohradoliroxiniQ j aveniita Meu, ,i. .s--,

ÒÜRD
üBJiiys mwm
Aiifoiiiovpl-fiiindaulet

! Venile-se um de luxo por preço mo-'dico Hua Acre 71.

ÍF-í kê

Dentes, Dentaduras etc.
Compram-se dentes velhos, dentadu-

ras c trabalhos velho» de bocea cm
ouro c platina. Itua Assembléa II,'ili
loja.

CAUTELA

DORUfilTORiOS
Novos modelos, confeccionados com esmero em madei-rasescrupulosamente escolhidas, 6 peças, desde 550SJ000.Bellissimà exposição de tapetes, a preços extremamentebaratos.
Capas para meia mobília, a peças, desde 6o$ooo.
Lindas mobílias de espaldar alto, para sala, bello cffeitoa preços que mal compensam a confecção.

•9, jLAK&O J>A CAHIOCA, 9
Souza Baptista & C.

, minha Senhora T

O ^ftfágj ««' "" Monte
PRAÇA TIRADENTES, 

64Concerta n-se jóias e relÒRlo»

_Ga«» QARGIA

Doenças do Estômago
ç 

intestinos dgnpepm». „„„ rf,¦t»e>. ríorc, ,ie cabeça e do eitoma, „
g«stn.lgi,s) ^ml^•,,^;X'X(

puâo ie ventre, digàtõts «*«/.'ele. curam-se cnmii Trld&e,,,ovo «•,.,.,. „llir„ prodlu;,,0*|"provado pda Saúde Publica, ct,i„s¦ esuiiados suo garantidos , i, 
"

pensavcl nos velhos e pcl ,Iracas. i«.»so,is
Deiioalto «.ciai • ki» •.».

Vl.i.-„ ««su,,

»A.tt©xiQ©í

"* %x* começa a engordar:ora cagardar è envelhecer.
Queira, pai., (ornar «odot oa-d/aa duaa grana,, i ,te
THWOIÜim BOliTY a oi jaus contornos .terno eempr»«•bailas, ou reeupararao a .dconncín da jarautud*.0 CrtlU ti M vuut I 10 F™. • lUtlIBll MIIUI1II. iiwitimn (llll

I Kteisini, icria, «!i««ata ncin: IhfMdlni Bouty.
l«bor»tolrM S00TT, 3»'. Buo de Danlterque, par|i

ii-jcki ( encmn

GONORRHEA
Cathnrro da bexiga, cystite, blenoirliagias ogudas, etiram-s

TíHiH !" "tüLíi, '"V

com o uso do B.-sc radicalmente

l«ic©r rte Aleatrão Composto
de MEDEIROS GOMES

A' venda cm todas a.» bnas pharmacias c drocarias e nn H«o„oi.« - ,Plurmacia Nossa Senhora Auxiliadora - N Sti Avenida Pa«n« v »S°S't0 geral>

d" Alcatno Composto, frasco 6S000, dúzia GUSUÜÜ. reí° de Llcor

(Cuidado com aa Imitações sróaaclraa)

Aos Ix>ils cora<,y>cs

tr.Zlm 
imí>,,orar' Por meio desta

S,^, b°™ corações, a infelizIercilia Maria, que ae v6 impossibi-litada de traiiühar. dexído a0 seuestado de mo»ostii1-;i pois nilo pódcandar o. além ,ii»,sü nüo tem necãocm um dos braços, motivo este íiorque implora a caridade áquolles quese compadecem dos infelizes. Qual-«lirer esportula poderá ser enviada
para a rua Visconde do Rio Bran-co Ji. 2o andar, commotlo 24, ouliara esta redaccào. dlriRída o. sup-
pllcante, com o nome acima, que anwvsma atjradecero. esle acto de hu-nianídade e pedira a Deus que au-emente ou bens a todas as pessoasquo imaodarem qualquer esportula,
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ARISTOLINO
(Sabão em forma liquida)

No Rio de Janeiro: Araujo Freitas & C.

G"0"_E_.____. •____  1

I
=¦_

MANCHAS
SARDAS
ESPINHAS
KUGOSIDAÜES

CRAVOS
VERMÉ-HIDiOES
COM1CHÕI-S
lRi-ilTAÇÕES

FRIEIRAS
FERIDAS
GASPÂ
PERDA DE CAÜELLO

DORES
ECZÈMAS
DARTHROS
GOLPES

CONTUSÕES
QUEIMADURAS
ERYSIPELAS .
INFLAMMAÇOES

Seudo em íôr_a liquida, c do uso onm.do e asseiado, serve para o banho, para abarba c para os dentes

A' vencia em qualquer pharmacia, barbeana e perfumaria

^^^^_I_Sii_____S___B_K)___ ms^^m^^mmwm^m^mmseim^mm^

-*-^___^
rO LEITE ANTEPHELICO1

OU X—eite Candès
, paro ou misturado oom •(-_, dissipai

Bardas, Tsc Creajtada
Plntaa-Rubran, Borbulha!

Resto Sarabulhanto o __i
-»» Faflníooo.Huijaa -_* _T*#

_» • outla U**_

SYPHILIS
l__ji— w—II --.._*' -• •*__-

Cura.«o rnillrnlmciito com o
SIGMAKSOL

ou seja o 606 em comprimidos, pela via r-"stric.i

Cuai|i»nlçnu <lu Sigiunra<-I

ALUGA-SE 
a caaa fi rua Mnrli o

Marros n. 3411 I. cuutrndo tri-a
,.ii«rloH, duna «ala», liin eln-triva c
mais pertence*- trcto.ae ú run Ur.
Silva 1'lnlu n. Mli. Vllln liialifl.

Ai.iUG.V-SE por 1110$ mensaos a
¦í^casa. da praia dc* Botafogo n.
174; as chaves estão no armazém n.
UL'.

lesti vossos Fios •••:ti» |>iu*n'«<»
n(_-)h!i4-''M

Ctiiit '7 ti. f.ií

AÍÁJGA-SF* 
por 1 32? a casa da rua

. Maria Eugenia n. 16, BÓtafÕBí
com pequeno jardim o bom qui
tal.

\_UP_-SI3 
uma moça portugue-

xa para coslnhoira do trivial c
niais serviços leves, limpa o desem-
liaraçada, dando fiança de sua con-
iltícta; na rua do Cosia n. •)¦*.

l)io-fidiamid-> arscnobeuzol (606).
Sulfato de quininc
Podophylliu.i
I.nctose
Assucar cristalisndo

Um ccnlgr.
Dez céntitr;
Um niillflr.
Vinte ceitigi'.
Cinco cciitgr

OTJ_R.O
Compra-sc ouro, lirillinnles, platina, j

/(lias usadas e cautelas do Monte dc
Soecorro, a rua ila Constituição li. 64,
próximo á tua do Núncio.

Tratamento seguro, fácil, ellieuz, iu iffcnsivo sem necessidade de injc-
ccões, sem dieta c sem despeza*! excessivas.

Medicamento approvmlo nela Directoria Geral dc Saude Publica do Itio
de Janeiro, pelo Conselho Nacional de llygicne de Uuenos Ayrcs c os úi-
mais Centros Sclentifiros dc outros Paizcs.

.,' II ,¦ J"|l »«» IIOI-I»!**»-- Vssíi vossos Hinos w-.vr^ _:"?•«

VENDE-SE 
barato, uma offtclna

da ourives, própria para. um
nriiiciplanto. na rua Visconde nc
Itauna n. 130: trata-se com balo-
mito Teneban.

VI-NDB-SR 
* rua dn Amrrlcn um

«rrrrno ile ir. l>or 17i latpi-mes c
Irotos A rua iluenon Aires o. J»M.

Alta Cii:'tfftMii_iicla
Mme. TAG-ILD, iniciada nos niyii-

I cri os do oceultismo, possuidora dc
.ciando poder em sciencias oconltas,
• li;: o presente, o passado e prediz o
futuro, iras qualquer trabalho para
n bem estar, como sejam: casamen-
toa dlfficeis, reçonolliatjões e c-m-
lia.rac.os com-merciaes, etc, na rua'•'rei Caneca, OS, sobrado. v

TEDEPHÕNE 4421

I*. cii.vukj-s
lucuiiinun nu uuuua 1.1 *_,*».

Pecam prospectos e informações gratuitas
GS YAUTKMST-SX, rii» l-VI.-ioli-i»

Caixa Postal 1.311 •- Itio de Janeiro
ile _ii*"!9,"*íi

Por mais antigas e rebeldes que se-
iam, curam se certa e rapidamente por
meio de pliinlns nicdicinacs, infulliveis
c iuolfcusivas.

Portanto, se o senhor soffrc de qual-
quer desias moléstias c porque quer
pois milhares dc pessoas se têm curado
por intermédio destes medicamentos-

FLORA BRASIL

Largo do Rosário, 3 Tel. 2.493 Norte.

Macnina para mm
formigas, multado certo
Preea?08000, entregue na Cêtttfal

VIAS ÜRINARIAS
SyphiHs c moléstias' 

das senhoras
Ui\ Cttetnil» Jíivlno

Formado pela Faculdade de Mc-
dlcinii do Nápoles e habilitado
por titulo» da do Rio dc Ja-
nciro.

Cura especial c rápida de cs-
Ireltamentos urelhraes (sem ope-
ração), fionorrhcas chronicas. cys-
lit.-s. Iiyitróccjes, tuniores, im-
potência.

Consultas das 0 ás 11 e das 2
as õ. Largo da Carioca, 10, sobr.

Ii-W&IBOBIS
Modelos Luiz XV e de todos 05 feilios

para senhora, variado sorlinienlo c
nrci-o.s reduzidos. — 50, rua da Assem-
bica — Casa Rocha

Nova e importante descoberta !...
O maior suecesso da actüáUdado, descobriu-se emfim,

o ideal para os cabellos brancos ....
«GISELIÀ», a ultima creação ein tinturas, tinge os ca-

bellos em 2 a 4 quatro dias Üe uma cor preta, belli33ima
e lustrosa. como a natural.

Umca que não contem nitrato de prata e os seus sues
e que desafia por esse motivo similares Uma loção agra-
davel, de aroma attrahente, que não soja as roupas o nao
mancha a pelle. Elimina a caspa etontaca o bulbo oapillar.

A' venda em todas as perfumadas.

Vr|'',níOlíM-SI3'.n*i 
|iro|»rleiIndc« abai-

jo, !••»«,i-,^m, írnto* «• offfría» *
rnn ilo IFunnlrln 11. IOS. com Fisuri.
r^ilii ei C. li Rüllfr 1

ulOOOS pitlíoe, :i rnn Xoriiii Scnhii-
r» il<* li-irnculin-in, pira Bran.
rir fnmllln.

.*iOtllOII$ nr.-,!:-.' ,'¦ rnn Affonuo Ppn.
na, uenlro dr linda ohnrarn.

TOiOlKl** jirt-rflii, fi run Nn».in Sriihi,-
tv <to <'opH<*nhnn«, moilrfno.

SOillOOS il»ii'< nrcrtlos. .1 rnn \o«»n
Srn:mr!i dr Coi>hcal>ami.

(iniOflllí prrilli". ft rnn Dr. DonilnpoH
Kcrrplrn. p^rto dn Avrnldn.

fillfixins i,r'*iK». * rua Agnlar; t uma
ilrlliln. Vt-v.

no:(H!0.-)> prt-'H«M mortí-rtiÒH, dou», no
l->ín*-I(> ilr Sfl.

::r,:COOS «rclln, ft rnn ilo Rlachnrlo,
motterno.

..Offertn.i raronvolN (M*rni> ncwlln».

VENDE-SH 
o prsdio da rua Ma-

ealliaos n. -ir.. l-Tél Caneca; ver o
tratar na rua Hneiins Alrew 11, 1HS.

VUNJIK-SI* 
um nrma__ de II1111I-

,lo.i i- ccrcHeN, riwenilo liom ne-
siocli,: Informr» A run Uueuoa Alrcn
i>. HIS.

A teias as mães

IVKNDK.Sl* iimn NUi>c,'in"' lllcyi'rr.
tu nn rnn S. Cfcrlstovüo n. .101

*Í7_N_EM-SE á rua do Senado •¦
' prédios para renda, juntos ou

separados: trata-se na rua doHoa-
picio 11. 108. ' .;^'.'-.

da cigarros
—\'endeiii-«e inieliin.1 s
para faznr entarro* a
inr«i: n:i rua I ulí il"
lliunfios n. 09, oliiifina
(leCfiinillo Viniíiwy.

Xa coqueluche o que i terrível são
os accessos de tn.ssc. A lusse impede
a criança de descansar e de recobrar
loiciis. e -is |)obri'sliihas dclinham entãu
a Olhos 'istos. Lis porque aconselha-
mos íis mães (|uc lêm lilhns com co-
qiioluchc, dc lhes dar Xarupe Fnllet.

O einpirtío do Xarope Follet, na
dose dc uma a duas colheres, das dc
chá, c (manto hasta, nu verdade, paia
calmar completamente a tosse da
criança c dá-lhe uni somno calmo c
natural', que faz com que cila recupere
cm pouco tempo as forças. A cura
vem então depressa. As crianças de
mais de cinco annos de idade podem
tomar sem inconveniente, alé tres ou

¦ qnatio colheres das dc chá, dc Xarope
Foliei, por 24 horas. Como o xarope c

. uni pouco aciv. pôde ser dado em um
i pouco d» leite. A' venda em todas as
i pharmacias. Deposito geral: rua Jacob

11. 19, 1'aiis.

VENDE-SIJ 
fi run ilo llraende |ir<*.

(Mu modrrnn, pnrn renlin; fi run
nnrnON Aires n. IOS.

Depositário geral

CHARLES BONAVITU
HOSPÍCIO-23Ô0 266

BRÜZ^I IP-

Vl.l 
liA-_" umn casa por 45$ na

rnn do l".-irnizii 11 "1. cm 1'aula
.UiiHiis, Küln, i| illo .ir/.lnhu c an-n.

ALUCJA-SE o 2" andar da rua do
**¦ Ouvidor; inforr.iações por favor
ua .loalhería lluvc, nu. mesma rua
11. 1 F.L*.

Rua do Hospício, 133 - RiO |
Eli____________.'_ai—SE£&»

ALUGA-SE uma perfeita arru-
A madeira e copeira para casa de
•ratamenlo ou para lavar e engoni-
mar: na rua Assis Bucno u. 17, casa
i, telophone 1.317, Sul.

t,UClA-SE ua run do Ouvidor, 10",
um bom «CRundo nnilar: Infor.

mai;iin n<, cücrlplorlo dn (iisn Clark,
rm l)n!xo.

A IjUG-A-SE por 1!70$ a casa da rua
¦"• Barão de Guaratlba n. 1S3: tra-
Ia-se nn rua da Alfan(lc;;:i n. 12,
Veixoto _ ('.

A LÜGA-SE um espaijoso quarto
A moblllado, em casa do familia
fruncesui, socosada; na rua Volini-
tfirios d.i. 1'atrla n, -129.

Tapeçarias c OrnamentaçOes—_maÉ_ 6 Uéhli
UUltMITIHClÓK cmtylo iimmIoi-im» o/ « i>« « r,l«»S. 55»S ««<»»»-*-#

«.Wiluu», «t«Ji*e«, roíMMtHmw, «nelhfc C-..1--I,.mrl_, eto.

Capas para mobílias, 9 ps. 60* e (O-j.

63 RUA DA CARIOCA 63
_Vl_r,_ca.» Nunes «Sc G*

TC TENDEM-SE ó rua -Maria Auge- l A/ENDIC-Sli á rua de S. Clemente
* ',-. ,s i.r-dios ns 20 0 20: II- 'V confortável prédio com linda

formes' olrítS na 
"nado 

Hospício chácara; trata-se na rua Buenos

II ,' f"'|l ll<> pillMll*
VfiSjH vossos ÍI!B0S«VA7_Í:-5pí_iT"_S
__n—«¦¦a*'" ia____à—0Í—K_—P>

lao
a»

¦V IjUGA-SE :i casa da rua 1'aysau-
¦"•du' numero IB2. villa Pacheco,
com boa. vista, treu iiuartos, duas
salas, gasi e eleclricidado: trata-se
1,0 li. IliU. onde estão as chaves.

\ LUGA-SE uma boa copeira e ar-
A.riiniadeíra. sabendo alguma cou-
sa de costuras; irata-so na rua _.

I Curollna n. fi, Botafogo.

*-lnlnlfn'i__HlrrffiT'"--iP^^

UIÍIFORÜES liLITÃBES
CURSO NOCTURNO

xo

INSTITUTO CARTESBANO
Senador Dantas 85 tesep. 4427

Todas as noites das 7 ás IO
Corpo doeenfce cseolhido e nümst»oso

Preparam-se alumnos para os exames uo "Collegio Pe-

dro II" e para as escolas superiores.

CASA AZ&VEDO ALVES
iiua j-i_o cbsáu iv, s:i

Fabrica uniformes para o Exercito, Marinha, Poli-
cias o Linhas de Tiro, Sociedades de Musica e Ban-
deiras. Também vende a matéria prima para a con-
fecção dos mesmos. T. 1.111 G.

üis, das l- ús IS horas.

\-_NDE.1í**SB 
plr.tilnH para pomares' o inriliir< pretos moderado», ft rua

Dr. Sllvn l'into 11. 1'(l. Villa _nlie!,
Ilurti» Ahl'««.

l

Í7ENDEM-SE A rua Haddocl; Lo-
' -bo dous confortáveis predior;

informes e tratos na rua do Hos-
picio 11. 198.

Cartomante Ocoultist
Médium vidente c curador. Consulta

em todos ns sentidos, descubro qual-
quer scRredo pur mais occnllo (|U.<
„le|ir, liizentlo liviinppnrccci' os titrazus
e riVhlliluilu- da vida. Das II ns 4 e (ns
li ás 8 du noite Hua Seuiiclor luuebio
n.o 11 sobrado.

Aires n. 19S.

\*-|-:.M}i:-SI'. 
ft run Vlnlí de "llovcm.

Iiro Ipanema. "»> terreno ile 10
,iur r,»' traio» ft rnn IHii-iiom Alren
u.. IIIH.

VI.UOAM-SE 
em cara de um casal

estrangeiro uma !jo:i sala de
frente, sem mobília, o mais um
iiiiarU) paru cavalh_ii*os sórios; na
nu. dn Klíicluielo n. -"-'•

XTENDEM-SU á rua Barão de Mes--
' quita tres lotes de terreno de 10

por •10; informes e tratos na rua
Buenos Aires numero 1!>8.

l 1,1 CA.Si: o 1'kkii a. » da rua do
__ |'nr:il/ii. proxlnm « ruii l'*rel Ia.

' uniu (min-»:* :i» lurainii, liuns cora-
nindiix, dum iiulnliil e niíiia em aliuu.

ATUMIIO-Sl-: 
.1 rim iliio Areos preillo' inodcrnot informe* e Irulos ft rua

IlueiMis Aires n. 1IIS, Vi fts IS.

VLTJGA-SE 
a casa da rua Dr.

Campos Sallea n. 131, com duas
salas, tres quartos, desponsu. quin-
tal, etc; para ver e tratar nn rua
Mar:/, o Burros n. 307.

A 
1.1 ICA.SK nn rim S. Francisco
Xavier n. "."í:; umn boa en»a. com

aeis ipiiirlOM e duas unia», as chaves
nn mesníii rim n, 1)80.

A-LUOA-SE a casa da rua 1'edn
rr-Amcrlco n. 9(1; as ciiaves por fa

I!  

QXJ3_ I_l_«JPOS __OT_>--_5 FA
*-«fB_a_-_a—wwwtf&eamBM!UBtma$*BÊm*m^^K*0^**^mif^^^^mB^m^:

~7~ *" » 
r„_«_.an . nn«„i .in trnin- i IAJCiA-SE liara casa do familia i

ro
por fa

vor no li. 83 e trnta-sc na rua Lulr.
de Camões n. 44, Andorinhas.

A LUCiAM-SE sú a famílias os
--^-prédios div rua Condo do Irajá
ns. .11)7 e 1G9; as chaves no n. 159,
armazém.

I)ni*CfSA-Sl* 
de mini moclnlia para

«crvIyoH leves <-»» _ohu il<* fnmiltn
pequena) na rua Tlicoiloro dn Silva
n. »a.

Vr/JGA-SE 
o magnífico prédio

para familia de tratamento. A
ma Santo Henrique n. s;t, próximo a
praya .Siionz Pena; trata-se na mes-
mu rua n. 85.

MVNTI-UÍA 
KSVBCIAIi reieliiiia

(ilarinmeiilc dc "S. .lollo d'WI-
llej": vcinle.se uns iiielliiires con.
,lle,-,es i* preeoH. ft rui*. !•• 1'ellro n. ISO.

^7I0.\¦|)!'',.:•I: 
ó rua Aolmitnrlim dn

1'alrla um terreno, de 14 por 30,
Ir.rm» d«s l.efie**. informex e tratos
íl rnn üuenos Aires n. 10S.
¦\7_NDEM-S- cinco estantes para

' livros, novas, de canella; 'trata-
•¦(, com ii Sr. .M'.'b'>, A rua do Cat-
lete 11. -74.

DINHEIRO 
rápido soli hypotticcai-,

só neiíiielii» sérios nu rim IluenoH
Aires a. II>S. dns IS fl* IS hora*.

IMPOTHMCIA 
— Cura.ae curo as

RiiiriififH de enlnílha, remeillo ve.
Beliil, vindo do Nerlilo do (enrft.
Ijiieonirn-HC na rua de Snulo Ihrls-
lo n. Ul).

I \_UGAM-SE uma sala e quarto
! --'*oiiiii cinco sacadas, para con-
| rullorlo ou outro ramo; na rua da
| Carioca n. 52, Io andar.

! ', I.ICA-SI-; por "OS liou <*a"a * rna
j A | rimu-iy «. I"T, eoni dons i|iiar-
1 (ou duos nuIii*. elcclrlcldnile e qui»-
l Ini iiimi XVII, Initar .inluherrlmo c
I (Ii-iin llnliii* de li"i:ds.

I À LUGA-SE umn inugniflca sala
I -*--*-inoblllatlo, sem pensão, a moço

do commercio ou cavalheiro de ira -
lamento; na rua Andrade Pertence

i 11. IS.

_BB_ ¦j__-__*f*-___9iB^iumsaa^ssa^^^ss&i^síSíSts^iEíwiassaíK. i___-_*a
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\ IjUG__-<9_ a casal do trata-
**- monto duas casas novas, na
villa ,'íimonetti, á rua T*ayi-:andu'
n. lõO com duas salas, dous quar-
tos; luií electrica e fogão a gax;
trata-se na rua do Rosário n. 131,
loja.

Vesti

A LUGA-SE para casa do familia
-¦~*-de tratamento, uma boa cosi-
ribeira de forno b fogão, dandii^ fi-
anca de sua condueta; na ruu. Con-
(iode Bomfim II. -178.
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A I.l (iA.SK n ea«n ft rua 1'onaelhrl.
A. rn l-nrannisuft >:'., contendo doa»
*ala* dou» iniarlo*. enxlnlia. tnniiue
«•um elmvi-lro e malK perlenee*! tra-
ín.ue (I ma Dr. SIIt.-i 1'lnto n. 1411.

LUGA-SB o prédio novo, com to-
do conforto, para familia de

tratamento, A ruaTaylor n. 9C; tra-
ta-se de I hora da tarde em diunto
na rua de S. José n, 84.

Taillnr pour Biu
por alfaiate, pelos últimos fi-
guriíios, a preços módicos;
na rua da Carioca n. *;4, so-
brado. Telephone Central,
3.508.
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_. AOTUMA—oa 
accessos cedem prom-

fl-JInlilH piamente, a e.xi
\LtIGA-SE 

uma coslnhoira de
forno e fogio; na rua Condo do

Bomfim n. 9.
Us Senhoras

A LIjGA-SK a casa assobradada da
^ittia Nova dc S. Luiz n. 14, lendo
ires quartos, duas salas, luz cloctrl-
ca jardim o quintal, preillo rofor-
madn; alUKÚOl 150*0110.

4 liUdAtli-SK d l>OÍ e 1!l».5 e.*lNllN ft
A n,,, nona Varia n TI, cem iliiatro
eoinmodof-i. eleelrlcldadc c unlntnU
ClltIVCM UO local. Ilonds de Aid. I Ml-

pistu.

AIiUOÀ.SB 
a caaa da pra_ Seeen

n. ;U!, JacarfpaBOd, e ehaenra, a*
i-have* com o Sr. Almeida, no ar.
maicro.

A _UGA-SE uma moça portugue-
-VfVza, com pratica de copeira c ar-
lumadcira, dando abono de sua
condueta; trata-se a qualquer hora
na prai*a da Republica n. 64, loja.

H E> JVIV M9
ISn |H>

Sò no casa A. D011ET
Avcnliln 1C1» IIrunoi»a»7

A LUGA-SE a grando loja da rua
"•du Lavrãdlo n. 4S, própria para
botequim ou outro negocio, ponto
dc grande futuro; as chaves estão
no sobruilo, onde so trata.

grávidas o as
t ., V ..lllAlO,-lf
tn.ni devnn f.i-

| _r ovo .,., VIXllll llllliililKICIi (»*•¦
iHflor da vidni na-.-, como <lu o J*u

I niuiie, ' um VINHO (JUK DA* Vil».*..
s"o' aaslm, íicarã.i fcrle-i « tarlio o

I leit** auguiiiiiUKKi (, mell-.orailo pites

0 Ini BiopicoliSS
I ii.- o ,,...-.-ii- oriutuo. '•¦ '•' :*
1 olll soa -.-.,fi":.:i.-.,.-r,'.?!., a todii' a»

pessoas fracas o as amas ie leite.
Vido a baliu. Kncontra-so na rua
Primeiro «•-* .N]ar%u ti. J, i-1* jtfit-H.t
Olffoni.

ALUGAM-SE uma sala a casal o
¦A uni aposento a cavalheiro com
pensão, a pessoas de tratamento; na
rua Machado do Assis n. 5.

S*_A*i_A_»_A-AAA_4_úí,_l__iA_à-i*AAAAAA_&A__*r.Aa^AA#

VENDEM-SE 
os prédios da rua

Humaytá ns. 278 o 288, Juntos
ou separados, por pm;o razoável;
trata-se na rua de Hão Clemente
n. üt, loja.

\ LUGA-SE por 40$ um quarto
¦"¦'mouillndo, com luz electrica, em
casa do família perto do mar; na
rua Corrêa Dutra n. 7S.

íio:t;ça3 lo eshmagg, Miu, tija.o o nan/isas
Ba <!>«„»I»„ •'¦mi, Traiu lanibcm do MAKITU ItA «M-

c niilor ilix medicaniiiiilo* «Siilvinls. e «(joltas ile Snudu... pnra curai' o

mesmo liiibliu A 1'lilMilHA CD.SUI.TA, já por eiirtiiie ia uo. wn.;Ulto-
rio. pirn verflienr teu doente c eurovcl de seu luuuo—B uic.*i tiiA,
rua da (jiiriiicii li Hl. Das :i : s õ.

jjn ||||lfj|M liüIiSiPIfíÇ

V LUGÁM-SE uma sala e aposen-
Aíü.; bem moblliados, com todo
conforto, com uu sem pensão; na
ma das Laranjeiras numero lC,
mesma que podo ser vista das 1.
.-.uras da manhã fia 0 da tiiràe.

VI,I 
CA.SI! nmn l>oa enan, eoin dou»

,|iinr«iiN. dun» «nlii». i*07.lnhu,
qulnliil. t'*i*.. ele.i nn run Senador Ilu.
neulo u. .">+4, fundo». 

i LUGA-SE a moderna casa da
í*rua Visconde do Cabo Krio II.
¦'4 Muda, com amplas accomoda-
yões para família do tratamento;
as chaves estão na rua Conde «om-
lím n. 572 e trata-se na rua Sena-
dor EuüObiO n. 118.

^*-%w wffi l
r âLEMORE ? I

AljUGA-SE uma sala de frente a
monos, com ou sem mobília, em

casa de familia; nu Avenida Henri-
que Valladaros n. 23, térreo.

ALUGA-SE uma eaplcndlfla casa
*-" na rua Salvador Corrêa n, _
Leme.

\n3NDEM-SB á rua Alice, porto
* da rua das Laranjeiras, os pre.-

dios ns. 14 e 22; ver o tratar na rua
Uuenos Aires n, 198.

HEMNE'
1*11 |M)

Só na casa A. DORET
Avcniila Mo Itijiiico 147

VENDE-SL' 
Il run Visconde de Ca-

rnvellas, lIolaíoRO. um terreno
de .*14 por r,:t; trato» ft run llueao»
Aires n. KIS.

ALUGA-SE uma mosa para c-
* **peira e arrumadelra; na traves-
sa do Kilw. ii. 2. praia, de Botafogo.

A IiUCA-SB um «ulirnilo nn rua Ile.
A. nrrnl 1'nmnra n. ISO. prevo 140$:
nu eluivr.s e»tAo no liotcqulai dc
fronte-

"yj''"**Dl'-SE na Avenida Leblon,
* ponto terminal dos bonds, ma-

gnifico e bem localisado terreno, de
•14 por 134 metros; trata-se na rua
da Alfândega n. 183, com M. Vieira.

A LUGA-SE unia sala de frente,
-** ricamente moblliada, para dor-
mllorlo, em casa ele família; na rua
( orrêa Dutra n. 40.

^-¦I•:M)l•1.SK 
em llolaíoiço um ter-' reno de 1- por 41, Junto a ele.

elrleo* (ralo* ft rua Uueno» Aires
n. ms.

VENDE-SE k rua Marques de
* Olinda prédio com chácara; in-

| formes c tratos na. rua Buenos Al-
res ri. 198.

A LUGA-SE ou arrenda-se o pre-
-<"*-(1lo á rua do SanfAnna ii. 111,
próprio para estabelecimento com-
mcrciul, o qual iiõdc ser visto dia-
riamonte.

Aiuga-se venda-se 8 precisa-se não excedendo
üe tres linhas: custam na GAZETA D£ NüFl-

CIAS 200 réis por jres^ezes
LUGA-SE o predio da rua Au- I VLUOA-SE uma moça pr-.ra co-

AguBto Sovcro li. 72, praia da La- Mf-liolrá uu arrumadelra; na rua
•a; trata-so na rua da Quitanda n. Marciana n. 137. ^
Vii. 1° andar.  A-LUÜÁr.SB um cosinhoiro cblnez.

LUGA-SE um quarto cm casal-'* de forno e fogão, paro. casa de
'-••de família do respeito; na rua tratamento; na rua da Mhiericor-
da Assembléa n. li-í. S» andar. ôla n. S3.

Ocuos c pince-né%
Kxnmc gruliüila vista,iior prolissionil

liablllltido, dando-se u ííruo cciio a

quem cniprar na casa ltoclia, rua ila
Asaeinliléa ii. 5(1.

Vi.rCiA-SlO 
uma moga portugue-

za com inteira pratica de arru-
madeira, também fazendo alguma
costura, dando as melhores refe-
rendas* canas ao escriptorio desta
folha pura Barbosa.

I li'otiuii'o tônico que ii.V. eontt n iiltp«tj» ;l¦» l»> »t - ° « 
d » _ríh-

„ côriiatuiiil nocwello ildpal* d. Iirauco. ç.ttiu 
.ie i c ¦ w qat o; »u«i_

'• .-leirac.iusiid.1 c.ilvicic. desenvolve o crcsclillüuto e ii.Uiclu o cilicliu, *

Ímmilo-u 

iibumliinto. . „,.,.,. ,,„. l
.\ JuvotitiiHujíi coiqulstuu u.i ui.iloiv.-i luiivo-**' il. P- -> < T» ¦

zelam |i8l.i ciiii.Her_,*r.i do1 wwllu, '>'l"' " «*'•> l 'br,B mla P"™*** 
\

| iiinuinorai uttestudos. v 
() .^););|

! a JUVENTUDE .«Ao <»ltJ*'»««o u filie i' « a,iprj»ad i pe> Dlwotorta 
{

I (ut.iI de Sfiulc iMblia c [iw.nluda com nv_.tHiin dc uuru di I..V|>mt5.iu 
|

S 
Nat""!E_a_: 

em todas as pi. irinaoliii. e drojyus .1 - 'M-f^J'^^ |
1 eni S. l'*'"lo. "•"•ucl & O . c.u .Uiçeiò, |ili:irmiiil.i 0untr.il (Uai 1'ilnw.io j
\ deMiiiÇ' li Í7|. .¦¦••:„:
3 Evitar ns imitações, pedindo -,„„

J_.v__-.t_J.c__ Alaj-i^ixcire

Vpqtj
I UOli VOSSO?

IL.. «<» imi-nl-»!*
ni]S<li«-> CHunçiiMl"*,g Kuit 7 ii. 13*

— Caaa _p(>--ini de nortl-
cultura, florrs
uí-inenies no*

vas, ferragens, iil»»sl!los e aceesso-
rios para jardlnagem. Hlcklioff. -»r
iiplro l.i-íln & C Ouvidor n. '7.

TrK.VDIC.SIO * rua Jos* Vlccnlc, no
t Andliriilir. um lerrriio ile IU imr

.-ÍO! Irnlofi ft rnn llucnos Alrc» il. 1I1H.

A LUCIAM-SH salas com pensão,
A- esplendida vista para o mar, sú
a cavalheiros e famílias de trata-
mento, sem filhos; na rua do Cat-
teta n. I, Oloria.

ESPECIALIDADE EM ALM3ÇOS E JAMTARE8
Cuziulia dc priiiieir.1 urdem c vlnliu» das nicllioies adegas tu opéus.

I^x-aç-n. Tiradentes, _-_ ant. -O

Teleplione :>.MI Ccnlrol

Vl.lliA.SI'. 
umn licn cnsas nr

S. l*rnm.'lM'a Xavier u. 7!i!l.
n rua

A LUGA-SB uma linda sala de
-1*-frente com um quarto em com-
inunlcaC-0, própria pnra casal, com
rui sem mobília, hoa pensão, luz ele-
CtrlCa o defronte aos lianhoa de mar;
ua praia ilo Russel n. 132. 

& LUO-A-aE uma senhora para ar-
rumadelra cm casa dc tratamen-

le, dando lioas informações; trata-
so iu.'- rua Marquei! do Abrantes n
208, inja.

CIlllIlÚOM V. ves-
|,lil<ix.i><'Oi'!li>i>i-
»e «uooiisiiicii-
cIiin ili! «iimiis

iM>iiimr.i*oli»e-* «'CMtii cu|ilt!il «
ilo liiíe-'l«i'. »"« U»'M«"«y'»«»"
li. Íl — ~" tiiiilm*.

'ISiSíi
ÀLUGAM-SB casas por 130S c

--'*-l,-,0S com tres o quatro quartes
c duas sãlàs, grande quintal; na rua
do Catteto ii. 2I4.

A LUOA-SB ciptima sala em casa
--*-(lo família; na Avenida Rio
Branco n. 1-!.". 2" andar.

VEJNDBMrSB 
ft rua do Aquediiclo

na Lagoinlia, dous lindos pre-
dios; informes e tratos na rua Btie-
nos Aires n. 198.

A LUGA-SB a casal ou cavalheiros,
-¦^-exoellento aposento, em casa de
familia, perto dos banhos do mar:
na rua iiuarnue de Macedo 11. Ul!.

A I.ljGA.SI" mnii linn loja, «uu nr.
A. ninçíin i- vltrlne.it no lloulevard
**S dl* Sclemliro II. :l.*iS.

.LUGA-SB por 1.",0$ mensaes a
Vboa casa da ladeira do Ascurru

05; tnitfi-se na casa ao lado.

A Ll'(.;AM-SH cm casa de familia
**.d0 iratumento uma sala dc fren-
te e um quarto; na rua D. Marianna I
n. ia:,, Botafogo,

* 1,11UA.8I* nn run rriignioiinii,
A ;i:i uni liom segundo nniliir. In-
foruincíCH nn Cnsn Clnrtf, cm linlfuo.

c ni(ilc'li:is de
a.gBi_*jrs$t miillicr. o »»t-

II l»_ A.MUi.xDA cura corrlnicn-
los.lieiuoilli'igilis is suspi li-õcs, dc modo
•iniiilus, cvilu n graviilez nos casos in-
dicfidos. fazendo apparecer o inconi-
mudo, fcni provocai iicniorrliiitíin.leiulu
como enfermei ra "•imi'- 

,•,"••'•' ,'--*
rw,\ fi,VLI_*VI>(», parlclra (lu Hos-
pilai G inieo de Hiircclotia Culisultiia
diárias uralis nos pobres, (.onsilllprlu
c resiileiicl.i rua ilo UiVrudio n. 11.
soluailn. Acccita clientes cm sua real-
delicia.

ALUGA-Stl 
o iirmazeni da rua do

S. l'pdro n. 329; as chaves estão
na rua .Marechal Kloriuno II. 97.

A LUGA-SE uma cosinhelra do
'** forno e fogilo, ordenado 70$ a
so$; na rua Ueiil Grandeza n. 179,
quarto 19.
ÀLÜGA-SB por 

">0$ u
•**• grande iiuintal; m
Christo n. 22S.

uma casa com
na rua Santo

A LUGA-SB uma copeira ou arru-
-"madeira, meia brasileira, bran-
ca; na r,ua Miirqucz do Alirunles n
3!,(!.

iVÜMiWl- velas ANTISB1-I-
CAS. Síio innffensivas, com-
modas c do offelto Beguro.
Caixa com 2." volas fi". Polo
Correio nuils SuOO. Deposita-
rio: Pharmacia Tavares, pra-
ça Tiradentes n, 02 (largo do
ílocio). Rio de Janeiro.

0 mais poderoso o ofJlcaz di.'C5-
llvn imiprejMdo ha mais de vinto e
seis iiiiiius no liitaiiieulu i.lií djfs-*i 

ei Si»', disüütôes üllllceis u incoin-
lilAuf.flauleliciaf-. aiiu.^astraUifis.
gastrllon, t-iipio ue niiir, vômitos
du gravidez, e das crianças, di ir-
iliuiis das crianeas.eiilfiile Cliroulca,
allirepsi»,Imuleria, atonia do c to-

mago dos velnos u do tudns as inulcsli.<s do
cstuiliaiíu e intestinos.

AHAPAINA OH NIOBEY * o di-
tioslivuIdeal nas |jortui'iJa;ú«i aa disustao e
autricau das crianças.

u, laiiiuiiiu ciiipregadii, com miiila
varaaguin, na tuberculose, dlabeu-a.
foiivaleaeencas, elo.

Vende-se em todas as phurmacifis
. drogarias —DEPOSITO —ARAUJO"-•IIKITAS 

& C — Itio de Janeiro.
CUIDADO COM AS IMITAÇÕES

j.xpeetorasao
•¦ .B-dlIlnda, a. enliiia sobrevem com
o uüo do pó "Indluno", de Ulífonl;
i-un 1" dc .Manje 11. 17. . ,

Dori-N rlii-imiiilUuK. sclat cas, lom-
bares curuui-se com tnecoes da
Afii.NA (coiiiia-uür), de Ulttonl; rua
t- de Março u. 17.

<• ii i n r r it » r bronclio-pulmonares
ijliroiiicos, losses rebeldes, ourara-se
com o "Creosotal granulado , de

| (Jltfolll; rua 1" de Manjo u. 17.
I Sviiltiltin, todas as moléstias devi-

das'ft impureza do sangue, curam-*;»
com o "Blixir depuralivo de > ela-
me", layuyft e wil.suparrlllia, de uit-
foni; :ua 1- de Mu rijo n. 17.

íl.vvp.-iisliis. sasirnlgias, dlgeFto-S
(llfficeis, curani-sii com o 'Mixir eu-

i iiMiilco", de ülffonl; digestivo com-
' r.H".o: rua 1" di- Março n. 17.

lOmlírlnaiu-/ liiioiinal. eorrlge-Se o
Indivíduo, nilmliilsir.iiido-llie o Ex-
neulflco aiffonl", contra a «iiibrla-
gi,»a; rua I" de Março n. 17.

i-n.tliit, nrlsfui (le ventre habitua.,
rui<iitii-«e i'":n il." "Pílulas Appentl-
va:i". o aiitld.vspeptieas de Olítoni;
rua 1" de Manjo n. 17.

HiixnquciaN, dores de cabeça, no-
riiilslas, curam-se inimediatamente
com a "iteniloranlna", de Glffoni;
precioso ollxlr analgésico, rua Io do
.Marco 11. 17. . 

(fi-iniiiMis eserophulopas, raonlticas,
lvmpliatlcas, anemlciis, curam-se
:'om o ••'.liiglaudlno", xarope lodo-
taniilco plinspliatado, do lilftoui; na
,-ua 1" de Março n. 17.

Cnlrulox blliareí, reúnes e vesi-
i-aes rota, rlieumatlsmo, dermatoses,
êcaemas (darthros), ele: curr.m-í:'!
com o "Lycelot". de Giífonl; rua
f de Março n. 17.

Bninlcenu, ulcerns clironleas, oou-
ballcns. syphllltlcas e uiversas fór-
n-fis dr* ee-iemas (dnrlliros), curam-se
í„:ii a "Pasta aulleczenintosa , do

! Dr Silva Araujo. preparado por Oif-
- foni; ma 1" de Março n. 17.

Organismos enfraquecidos pelos
excessos physlcos. Intelleetuaes ou
oiiiros. reparnm-se com a "Pnospno-
Isola", Giffonl; rua 1" de Março n. 17.

xrnhoniN que umninnionlam, fortl-
fir-iin-se com o "Vinho tônico nu-
ni|lvo", de Ciiffoni; rua 1» do Março
" 

molcmln» consumptivas, lyraplia-
licmo escropliulose, anemia clilnro-
si*' tuberculose, curam-se com o 'vi-

nlld lodo-tannloo glycero-phosplia-
tado". do (JIttoni; rua 1» do Março

Coilimlnelie, tosses rebeldes, Influ-
enza, astlima, resfriamentos, curam-
f» „m o "X-ifoi'" n..'";-f.| do erln-
delia c cereja" de Giffonl ; rua 1«
dc Mnten o 17.

EiiBot-*mínlo prematuro, esgota.
miMiio nervoso, iraquena sexual, as-
theiila cerebral ou mental, curam-so
enm o "Tonol"; ruu 1" do Março
' 'c.vhÍhc». 

pyelltes. nretlirltes. pye-
lonoplirltes, InfeeçOes Intestlnaes a
,),, nnn lhn nrlnnrln. enram-Rc com
a "Uroformlna", novo produeto do
nlisrinuceilKeo Citloni; rua 1" uu

NmrnHtlienin. debilidade, fraqueja
rreral curam-se com o wixlr n**
koln. quina. eacAo e quasslna", de
—iffnni: vun 1" ¦!" Mnron n. 17.

Posto 
A' JOUIÍ, metro 300 ríl«,

rm nlgodilo'. eni sedn -KKI rflB',
gnranle.se n ínnlor pprfelçRoí na rua
Scli* de Sfleinliro u. Sil, Honrado. Of-
flrinn llcenccndo. • '

COMPRA.SR 
qnnlqner quantidade

dc JiHnx Trlbns, enm OU arm pe-
ilrns, de qualqner valor e rantrlan
ilu "Jlnnte lie Soororro", paKa.njr
lirni nn run fionçalTea nins n. ."17,
.inalhiTln Valrnllm. 'ÍVIcphone 0UÍ.
Central.

v______u_«__;s
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i cor de
De São João da Barra

CURA: Syphilis, feridas, ulceras darthro/
rlieuniatismo, eezemas, fistula e im-

pureza do sangue

E' TICQ-DEPiiTIVO E UH-IIEIH11.I
A' venda em qualquer Pharmacia c Drogaria,

íVJE^XIãS'JÍ&^6S^Vl!^^KiieBJi^aiB
mmmatm e__m>_;«ggg^^
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1916

«Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
EXTRACÇÕES PUBLICAS sob a fiscalisação dotioverno Federal, ás 2 li2 horas e aos sabbados ás 3 horas,á rua Visconde deltaborahy n. 45

Depois «1'nnianlift
33V - an.»

16:000 $000

ITAL FBD1L I '^PORTADORES

Auianlaã
:i3s-ii»

30:000$000
Por 8750, em inteiros Por 18G00, em meios

SfalDlD-acSLo 27 <_o corrente•*'•» 3 lioras <lu tarde — 330 — 5*50:0008000
l'or 48000 cm (fuliitoi)

Grande c extraordinária loteria dc 8. João
 IS.M TH ES SOItüTKIS 

Sexta-feira 23 e Sabbado 24 de Junho
A's 3 horas da tarde A's 11 e á 1 da tarde

3»a-3«
1° SORTEIO. IOOiOOOSOOO

2-"SORTíílO... 100:000^000
3-~SORTESO... 300:000SO00

Total dos tres prêmios maiores

"Die.

Fei-po, Feirtragens, Tintas, Vei.« / JU»
nizes, flftigos / ^£^T~

papa Bstpadas de Feppo
e ConstPtaeeões fíavaes,

Hou§as, Vidpos
Popeellaoas

e

SOO©

Cpistaes y/^^b^ _jiÍL_
sJ^^*\mT ??•???

/Óy '-**• ** t Pedro
Telephone 427 — Noríc

íVeço ilo lillliete liitclrii rJOSOOO uni vlgeialiiioa, «le SUO rein
Os pedidos de bilhetes do interior devem sur aconipaabadosde mais 600 réis para o porte do Correio e dirigidos aosagonies geraes Na/.aretli&.C., rua do Ouvidor 11; 94. Caixa11. S17. Teleg. LUáVl:',, e ua casa F. Guimarães Kosario, 71,
esquiua do tieceo das Caneellas, c.tixa do Correio a. 1273.

i «ternos. Bdc"

RIO DE JANEIRO

o 31 de Maio de
y3**-1'*»)*^*»»»'»»'!»»»»»»»»^^ n- -ti—i *i*»r*,*ni,,nnri*iT*tri t ~ * '^-'1J~mu-^m_mgmais_... ^^^ u^iunf.'","! 'iWnviri*'* .*T*~i.i.'*,«nrF**:r>"*«á*ft k i -t*1—r- -¦—¦*- ¦ - - ¦¦*, "!____,'„__. ___, t-j.iw._______.-j..--... .——-.„ ^ .__,,.,. r ,.,._,,

^c==______5_ : ,*-Tta

IH^ __»..! Ml
ai o iinlc» iiiMlriuiieiito «Tlt01'K.'.\9.» aiue vem ao Itranü
A aii|iorloriilailc ilo aua tiinulldiiilc, a perfeição o u igual.
aludo <lo «om tornaram a piai no «\\ iTItICIt» uiu liintru
¦uonto Invejável e mcui cunearreiitcM A ciil.vii non plano*TIIOPICAKS ó Intelraiiicnce eonstriiiilii «ln TEK.t I) \IMHA (madeira cmpi-C£ii<lu ua» coiMtrucçãeM nav »a-H)
aa corria* «no cobertor» du cobre, alloi du (ivlliir oxida
ção o garantir por inaiw tempo a lioa afinação j o te-elado è do marfim i tem tres poilaen. -.endo uui celeste
para «im grander» eNtiiilo». e (oiln a inaeliiiia è represaria
o corrida a Ilua. do «edu, paro nãu moITi-ci* com a linnildade. O deaenho obedece aoa uiai«* llaaloa est;. Iui. comarandcllaa duplas o pegadeiras.

DE

Massas Alimentícias Reunidas
eo dius •«üaiicó.llas m. 8, ai.i..vi&o 3 4,
caixa «lo Correio 9Í,ÍO, endereço te-
legi-aplüeo—Pelsln.

m^wt^msW3®&mrst>'msaBSEstana

IM m lll
COMPANHIA

WBBMM8SBWBtÉBWiBBW8BH>

GE SEGUROS MARÍTIMOS E TERRESTRES
CAPST.QL RS. Í.OOO:OOOSOOO

Autorisada a funcciouav por carta patente n. 29—Deposito
no Thesouro Federal do Rs. 200:000$000

Rua cio Rosário xx. «3*3, Io andar
Teleplione 4 *í'l« Norte Knricrcçt» tclc-arraplilco ¦"aliasAcceita riscos de sejjuros cúiilni fogo sobre prédios, moveis, café ooulras merciidoriiis, íi preços bastante módicos,Olitlicroltl,** : Presidente, .losé ll.iiiilio da Silva Carneiro : se-crelario,José Dreno Nunes; tliesoureiro, Cícero Teixeira 1'ortugal

75, Praça da Republica, 75
Teleplione 1939 Central

Variado sortimento de massas alimentícias fabrica-
das por systemas os mais modernos e aperfeiçoados.

Talharins com ovos frescos às quintas-feiras, sabba-
dos e domingos, uo armazém, á rua Lavradio 18 e 2oTeleühone 3756 Central.

Massinhas glutinadas com ovos, em caixiuhas de di-versos tamanhos, recommondaveis como optimo alli-mento das crianças e convalescentes.
A' venda nos principaes armazéns.

Peçam Catalogo.

Pelo vapor "«PJEZtfCEIÈ" aca-bani de chegar S51 gnãassos novo»
desta acreditada fabrica (a única
que fiossne usinais no velho c nonovo continente).

Pianos de armário e de peque-na cauda.
UJVTGO DEPOSITO :

CASA BEETHOVEN
Nascimento Silva & C.RUA J>0 OUVIDOR JV. 1TS

88S ra laos

• ---«gaBBBBIgZ*^^ aOSKQBSil

CASAMENTOS TIÍTIIRÚ!
Couspfrtiirãotodas ;is pessoa») deaniljns

os sexos que desejem. Nesln instituienu
se cncoiilr.ini inscriptos senhoras, se-
nlioritas .' eav-illielros do todas as ea- jíiindits sociaes ,.¦ coni fortuna de õ a 5.0
contos. Actualincule entre oulr;!» cila-
leiiins 2 iiiiMiin:,, brasileiras, de lf) e
r.1 iiiin,*s, inilunies do K',o Grande do Sul, jelegantes e instruídas, orpltãi de nau, I
dotadas com IllC contos, lista instiluição
lèm renlizndo iniportiinles casamentos
entre os que citaremos o ria Sra. liei-
mira 11, Antunes, como o Sr. Dionysio
d'Ali)U(]iia:ri|in*. no Maranhão e outros
linultos quejii ('sliioein relações direclas-, ,
Us prcIeiidiMiles podem diríjíir-sc á «.lí.i-
trimuiiial Chli ,*/' Xem Vork. Apartado,''30e\AIon'/iii,lca. frimquciindo as cartas
soiii SOü u'*is e rcuielteildo mais .200
para a resposta,

23.7.1S.-- 21.30.15 - 6.10 1.5.0 10.
1S.1.5 IU. 10 - --'I.ii.:.-:.lõ.íi..|o.iõ- i:i.
Ifl- 21.6.IS.15 - 5.1.1,19,15-10.-10 -
13.1S.3.6U - l'.'.i:i - ¦ 16.1S.0 - 11.0.
.',.1.7.0.5. -ti 19.15.;). I.2Í.30.1,18.5-
XIX -V.

I Casa Dixie j

Mm í^Mmmw

I

131, OÜVBDOR, 131
Fabrica de guarda-chuvas, bengalas, sombrinhas

portadores directos de impermeáveis
Foi hontem sorteada a dezena __Rio dc Janeiro, 20 de Maio dc 1916. - AssiguTdo, ofiscal do Governo Álvaro T. dos Santos.

C. Faria & C.

tira mm
0 lileelric Japonez tira qualquermancha rte gordura, (,'iMxa, pixa: » tinta

de óleo, ein qualquer fazenda de lã,seda. easimira. sem alterar as cores; ávenda nus perfumadas; vidro 28000.
Depositário : .loão Itcvnrildo Coutinho
& Comp.; li. V. de.Iiihtiun.il n. 5-.'.

GRANDEV
com

INFLAMAÇÕES - PRUIDOS
Cara rápida pelo Po

ASEPTONE
em lavagens c injccçOcs

F. M01ÍI.IN, Phimi.icHtiti) Superior
S, Uue Umi Caguei, PAUIS

•MOLÉSTIAS DOS OLHOS, NARIZ
í im^í^mrZÁ
da Academia de Medicina do Rio
dc Janeiro, medico de diversos
liospitaes desta cidade, com longa

j pratica no paiz c nos liospitaes
de Ilerlim. Vienna, Paris e Lon-

jdres, acha-se para os serviços de
sua profissão :i AVENIDA RIO

IHleseonto de20 'f. em todas asmsrcadorías
AganU gemi na Dtunll: Altiis alo Coiirnand

Ciiim |i,-,ml, ','j.i, llio ili- J.uii-ir.i.
[ Ercontrjnn em todai htia% charmacÍB.

Em Hio dc* .laneiro:
«HvVXAOO — ll!l.\(;«iV(.A .vi c.

BRANCO N. 90. das
ras da tarde.

12 ás ,| ho-

Bordados c Piano

¦ ¦ - ¦$$$*¦¦/ '"'^"¦¦¦'xfà

CXEPtfEIVIA XJF1XS

Unia professora ensinii a bordaia jnaohina, duna liajões jH.r .semana'0$Ü00 por mez; ensina piano, duasIkocs j)or semana, lõíooo, em suuresidência; acceitn enconinienda;» I Só na *A Corbeille de Vime», Riia 7 Setembro -Ml - n,.rtn ,1. „ tide bordados a nuMblna e :.. mão. I dentes. A maior fabrica de moveis de vime?Ks"ian MdM". «S,»Si:
n 

'lM' 
bÜoí,°'i AoXilT 

AdellllJ-í«ra»d- dcP'>^<) de tapetes, capachos,, linóico:. e^ Vi^ te,,r 
"' ' '"""^S

 '"''•' '"' •'"""'• Cnirctiiai o embiilliigcnM ^ralli

RECLAME 20$000

FABWC15TI! DE BILHIBIS

\É. UÍJAGUE
SS& ¦r^^Tn^xao^ei-ee—wt-

Cortinados iiuloniatieos americanos
Dixie, adaptam -se em qualquer cama.
Únicos que evitam por romplelo as
picadas dos mosquitos. Vcndeni-so só na

HUA 1)0 H0SA1IIO. 117
Para casal 70800O. I'ai*a solleiro 60*000

HIO DE JANEIRO

EMPREZA J. CRUZ JÜNIOR-Rua da Carioca ns. 49 e 51

HOJE - XJltixxro dia! - HOÜE
Erale bolln proci-anuua vnl hoje, poln ultima vez uuii.«Im- limar, amanha, ulnd.. ú nm oncctucnl» «111c a; o mal..iilciuoraivcl «Io toiluiü cntcM ti-uipoM mai»

?????^?^???-?¦^

¦»*—*—p^^^>MB^^^,MtM,^J^___

Diploma ele mérito, Ex*
posição Nacional do 1SS2.

Grande Fremio. Exposição
Nacional de 1908.
22 Travessa de S. Francisco úe Panla, 22

ANTIGO 0
Itio ili* .luneiro

Effelto immeúiüto
ANEMIAS - 0HL0R0S.
C0NVALESCENÇ&8 D1FF1CEIS,

DOENÇAS dos OSSOS
O do SYSTEMA NERVOSO

PHETUEERCULOSE

w :*>*»fK.*>i«^:*«*«jfe^*;ittí«»si£^:<í ««-««sse !

AOS gI
¦^ leitores da "Gazeta de Noticias'* Ml

0 tormidavel roíiianeo imllclail da «raude fabrica UNIVEUSAIduas primeiras series alcançaram suecesso espantoso :A lueta contra o syndicato da fracção
3« serie — :i partes

*£ Dez coupons destes, destacados o §
gj apre-enlados, até o dia 'J7 do cor- S2" rente, ii rKti(,i:vi;iiA.\r.v S
S INTBItlV A CIONAL, Avenida «.'
j£ Hio Ilranco ll. 171. serão lioirados gN «griituitamentei, por Uni Con- w
g parn l>i<oilli>l da série A, cujo *?** próximo soitcio é ., ,•' de junlio gj*> de 1916

A. VICT088IA DO POVO *
•!¦ série — 2 partes

ium!»*!» i ?»viC,.0.vdc.sc.ca!,s in*e,'»~a»'. •)¦! "-'nrciio emocionante, cm nuevemos BRUCE LAHNIGAN abater mais dous do formidável «GRUPO DOS l'„Completa o prou-iaminii —OS IT-COI.tlüS IX» A Mim _ ilnili.
drama da fabrica UNIVERSAL. Interprete — GRACE CUNAIID.

Como i>xti*i»
Drama dc lüson.

AM/VtVtlÀ
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na iiiiiíincc - A.1IOK 13 IIEVIült - •? partes -

0 mauestoso, n scnsacionalissimo, o phenomciial traba-

«>

Rooottst!Uuinto idos!
Uma só Olxo ilo CO comprimidos boataparo msluoror o «alado geral.

1 UboratorloE. FUCUDIN, Boulojna(près Parti)!

-ai;....«ilt» Srqiiclrii

43 .WWtilttS
Mine. Iirmicu recebeu fllOa i» se-ilas jiiir.t vestidoa õe theairos: foi-Ho.i do:, vestidos dc cassa ÍOS, dn¦lil 1»S$. ,li» .-*.**las ISÍ, de filai c líav.ii.s

-nf; .siin.s r,$, blusas r,»., manteaux-.'.?. feitio, temos !':i7.i'Hlus. sedas,
raze;.. rendas, forros, fazemos osvestido-- em 12 iior.is. luto.s cm 1^
horas, rua Haddock Lobo 0, sobra-
aio. teleplione -'.391, villa, cnsn de
família.

i^S^^S-»*»*^»*»» Iho cm 2 séries e 7 actos — O CIIIC'» l>A .lOUTIC.

T HEATafiO S. PEOR
¦•~iu|»-crji Pamchoal Scgrrcto

MOjm Grandiosa malinée HOJE
— A'S 2 1/2 DA TARDE —

Novos números pelos cyclistas excêntricos

dl» 1-i'lua (lu i-in fíiilliiulii — <» enlevo «loi Itelio»

eu Boi morreu
Com scnsaclonaes surprezas para a petizada

ivoitis - a*« v a/« c o :i/« - A*, aoiti;
A esplendida revista

Direcção artística do actor ALE-
XANDKE DAZEVEDO

HOJE—^ A's 4 horas, ás 8 8 ás 9 3/4
Ultimas representações Ja engraçada

comedia

AAAAAAAA-AAAAAAi-tAAAAAAAAAAAAi

Vinte Dias á Soara
*T»f*r-íVVVTV*/VV*I^T'f«/VT"~-^*7V7T'7V

Espeetaculos chies
e elegantes!!

???«c I
44*y4*l*+l*444444

TERÇA-FEIRA:
Matinée em homenagem a San-

tos Dumont.
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HOJE — Ultimo dia de exhibição da - HOJEmais pomposa producção cine=dramatico=literaria
até hoje apresentada

O FILM MAIS CAKO OA ISIHICA!..

t«„A~ perturbação, a voragem, o tumulto concen-traaos na opulencia e no luxo da magnificente penatheatral de VICTORIEN S*\RDOU-

EMPRESA PASOHOAL.
THEATRO CARLOS «OMES

? *

**>-???? •^?-^<***5*>*><-**^ ;

segr¥to

•I»! l:
Em um prólogo c õ dcslnmbraules actos

r *r ífi~sn He8Pferia' ¦ '¦••••lia do Gesto e da arte mudai"SíSS' gSK" ,&'L"'Mor" ¦e - *<"-" • w*-
á fabrica editora 1.200.000 liras, cerca

Companiiia Italiana dc Opcrctns Maresca-Weiss. da qual faz
actriz CLARA WlilSS

|iartc a cinincnlc

HOJE-21 de maio de 19.6-HQJE
cm ponto Matinée ás 2 Ij2

iVIUVA
A querida opereta

m@rr@n
Com novos nitincros e os SAUTINZECaN — CyolKtuH cxocntrlrOK,

uos seus dirisradissimos trabalhos.
ri-ci.-OM iiupulurlaMiiiioM.

0
A' NOITE

CAVALHEIRO DA LUA
/àii.íiS'!-"?-? ~. •Vov,"'-'''«» opereta-DAali.ua, Pela primeira vez no Brasil. IIIUKZAIVOTTB

A seguir — ÜI5MIJVO BONITO
Vaudeville em tres actos.- Lcttra e musica do Dr. ARTHUR CINTRA.

Preços do costume. O bilhetes á venda na Confeitaria Castcllõcs e na l.i
u,oFlheâtrdo°.theatr0' 

"aS 'U "- "a manh- ~S 5 "a tardc' d-P°is *í 
"a 

billidcria

TB5EATRÍIS. JOSÉ
Empresa Paschoal Secreto

--41I—20 de maia
Exhibição do empolgaiU

•Ifi;
do empolgante film

de grande suecesso em 12
actos, com 3.000 metros

Este possante «film» custou „ ,,,„_,_*, .*.,,,,,., , ..,,„,„„, ,-

jE^^,'";5rídc-:,,;:'^;,^ií,,'^:
Estes enormes sacrificins pecuniários, tão hera (.murei!idos nor

Inl ro „s nmai°'' 
"""""J'0".11- A* «rto moderna, nos ol. «, m 1, e év ai.

i

-Nobreza Ga ucla
Completa o programma :

Monumentos e panoramas de Gênova
livo c interessante ufílniu ;,o ar livre

Primoroso e scnsnciomil trabalho da |
grande fabrica li. MARTINE2 Y CUN-
i-IIliS, de Uucnos Aire , original dc
Humberto Cairo.

Horário das exliii.ições :
Das 2 ás ü da tarde — Sessões conti- '

iluns.
A' noite — 3 sessões

ás 10 horas.
ás 6, ás 8 c

poltronas,IVaT.çofl : Camarotes, 58
IS ; (,'çi'aes, 50.1 réis.

Somente por poucos dias

PASSEIO
AO

THEATRO R.ftFUBLICA

No S. José-0 grande SUC06S3Q-WOBRE2A GAUCHA-Fitaempolgante em 12 actos

Instruç

Como c.vli-i«. ou
UM GiATÚfJ

Desenhos animados do

Au.-x-E-4-_n.lia. — O magnífico <
boa, HERANÇA COBIÇADA, tres partestistico drama de Eclaír CASAMENTO
longas partes — ATRIBULAÇÕES DE
partes.

«iiiii tlnce»:
O DESCUIDADO
caricaturista americano Andcrson

Ium d'arti de Boi-
— O delicade e ar-
DE ARLETA. tres
UM CAÇADOR

QUINTA-FEIRA - Continuação
NEW-YORK, ii" c 12° episódios.

Empreza
José Loureiro

dos MYSTERIÓS DE,

fmmmt*

PIO DE ASSüCáR
fittniiente, éHlnÉHb e ,mà\-

tante pssfè—8 mais empolgante
pnnij

REDUCÇÃO DE PREÇO
Ai"< «laaiiiin/ion. ,iu, 7 bocas (|a

manliã ii i liorii da larde. o preco da
passaRetn ao alto dn Páo de Assucar
será di' -JSO»)l> latn « voltii, e dc- ,
pnis desta liora regularão os preços cm I
Vigor.

AVÍSÍ* 10 PUBf-WO
O* carro» «i-roaxa rmiocln-

mim a-a>)ai fi*i»jt(a*ii.*lii ilnarla
niMilc <lc»ail(r nm Ts hlt|>UM ./.i
fUllll',0.

/'-, segiindiis. quartas e sextas-feiras
o iiltiii)', carro sobe da Prnla Vermelha
paia o Pão .lc ASíOcar. as ¦', horas da
lanl.', c as terças, qttinl.is. sabbados c
liriniinfior.. a- (ie/ buras da noite Se
chover, fuucríiiuarào s ,menle alé as o
liov.ib da laiiíc.

TelessíiGne -5uS 768

Gramlc Coni|.iiiilila

«lo
HOJE

c«|ucMtro, •iryninastlca, aicrail.allen, co-
¦nica e mímica

Aiiioilciiii-1'lreii.i. IHia-crão: 1<*. Qiiclrolo.

ííraiiíSííKSíi nisiiÍEi-ée
a»»ji a :i/-*s

Elcdlcaal » mi i-niuil., ii.f.ui
(11 O lüXlltltM rililtllIllM

¦•fosriniimn chie «» ilo
«ramla-N uovlilada-»

Cães e Macacos sábiosa mona mmn
U.INDA IHJ lüISICA

Domingo HOJE
A-s 8 3|4

Grandioso e Imponente Fes»
tival—em homenagem a

"*" ' -i., -j-«. -^ aiüí.i: jí».-a.,i.i.> ¦»¦¦¦¦*¦¦-•"*»¦•¦ ¦•-¦ ír-n.iifi--

Santos Dumont
<|IIC Ml- iliffnti naaa>K«h<

c»|iueiaculo
A «ilrccção «lo Acro Clnb e«Ia « A ÍVoKc » i.nla aia»liiniii

vmtc ArranilloHo fenxlvol.

Cm prograiuma ale novIalnilcM '
IT-cIt.» enorme «lo capitão wzi.vi

OS LEÕES SELVAGENS
Act.il iln ci.a-iiorciii

Nu eípcclaculo de,tu noite tomam parle (mim oí artistas da companlilnI vnetm.— Frlz.« 25;. cumaruivs 'in. cadeiras tilas A. li. C. oj ca-(icn.i:: .is. balcu.s lilis A. li. C. ii. balcões .ii. galerias iliiiueradus IS5U0
yenil ljij ,r '

Oll\T,t.Kl"HtA - .tl.VTIXKK.

THEATRO APOLLO
m i' ^^^ggB^^Mgg^^^^^

« j EMPRSZA JOSE' LOUREIRO
Grande Companhia de opera lyrisa italiam Koioli & iSiHoro
Matinée ás 21|2-H OIE-Soirée ás 8 3I4
A opera cm 3 actos, dc PUCCINI

Pelos artistas lilviia Galcazzli A
Dolci. 1-'. 1'redcrici, Baronclnj. M.
Piore, ilrlamli c Fontuzzi,

opera-baile, em 4
dc PONCIIIKI.I

actor;

Pelos artistas Maria Balillul,
Kitiu Agozzino, Ci iMelocchl, A
1'ral.ftti. Bcrgninasclii. Mai tu-
rano. Haroiuini. Michclaz/.o
Orl.iildi e Aii.lrculi

Allioilliii - .>|--.''BNT<)|.-|..M._s.

r«'roeoi» 

i.(>iiiiIiii.(»m: « iuiiii rol i>m ile <>. .'lOJS; I.I—n
llc -í' 15$* CHilcIria..* .Ia» aj. 0 viu-lill ln-. «Í.*S : calcliaa*. -ic -J, 'j4j . ni«|(»i-|ii« llll-licf»l!l>«>. .
«ei- llll1*"! ' Ol l,i!'ii.-:,-j a vendi in lilllie eri.i iln !!)¦ I)

Wpalage theatke--^
HOJE Dous espeetaculos HOJE

j-uí-l»^^ jgjB^
^^»''~ OI.IVi:i»A e .IO«-IS* Itll' i um»

Malinft-, ás 21/2 -Soírép, tis 8 ÍT*
lin. ambos os e.-pectaculos sc representa n ceíebr^mêfêLl~Tm~TTTI^"

(IcA. MKSSAC.KIt
GRANDE CREAÇÃO DE PALMYRA BASTOS

VERÔNICA
(Vor-oiiic-i-niiiiivi-ii líiislos;!;i;;|^:,;;;;,|-^tt-c1'íi''«v-,,"i
B^BMBaWWWMMMMlMMM^M <J_IUHM.U1 

- S l«Hril|ii j y%*_r,f-»c. ailliii..t_.rmini.io Vaia,.-a.iii»a.|i„,™Vmi,|i;,. .A,|,.,  ,.,.-\aironllnt HlirlclIMO. alltllota Nom-a-N: I.nusot. C Vi*,,,,,, (*|,
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