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econômicos
Combate aos Vampiros

A expoiiçKo do presidente da Ucpu-
blirn sobre a necessidade dc levar a

eífclio medida» deíinitivas sobre a na-
vegaçUO, o carv&o nacional e os cerjats
valo por um verdadeiro descortino de
estadista.

Mas, desses tres problemas, aquelle dc
cuja soíuçio só lia a c»p''rar os resulta-
dos niais inestimáveis é justamente o

primeiro.
A falta dc unidade administrativa no

Bràzll, canta principal de nossa desor-
drm ecoitoniica o financeira, provem, cm
•jranlc parte, da ausência de elementos
olíiciaes que venham estimular as nos-
ins fontes dc riqueza C prodticção.

Entregues umas C outras a empresas
¦particulares, cilas se tomam geralmente
dispendiosas c não podem, pois, ler a
op.tr.sao necessária num pai/ que oife-
rece vastíssimo campo ao commcrcio e

a industria.
Dahi, tsse plicnotneno singular, mas

explicável de possuirmos tudo c viver-
iiiop na puniria.

Todas as facilidades, todos os auxílios

prestados a companhias c empresas não

proiitia'.cni oí cf feitos desejados: nem cs-
ses factores de progresso melhoram a sua
própria economia, nem as populações
vem a se.* indirectaménto beneficiadas

por cilas.
aMuiio pelo contrario: conscrva:ido-sc

precárias as suas ebqdiçiSesj esses cen-
tros dc netividadn ulii iornani mais caro
O rcu produeto ou ns suas tarifas. *

No que respeita ao transporte, a idéa
do estabelecimento de uni "Comitê" de
Navegação Official é do uma c-pporlu-
iiidltde indiscutível.

Tudo depende da bôa fldminisira.;:'io

que venha a ter esse "Comitê"; porque,
gerindo um capital muito mais vasto c

pisando ile regalias c privilégios que só
0 Estado 1'i'tie ijosar, esse poderoso ap-
parelho do círciíláçio terá possibilidade
dc fcvorc.-cr loda.s as forças vivas do
paiz, prôporcion.indoilic meios ímmcdia-
?,cs de prosperidade.

A administração publica não fará desse
novo departamento uma empresa de !u-
crc»í.

Os lucros que aspira e deve aspirar
são indirectos, o que quer di;:er qttc são
es melhores,

A idéa do presidente da Republica c
dc uma irncHigcneia pratica digna dc
todo nppláusoi

Já não sOÍ:'rc duvida tilgtiniá que a iiii-
ciativa particular, por si só, não mudará

para melhor ás condições geraes do paiz.

rrliicipalinetite num momento de crise

interna c externa.
A ncção dc um governo que queira

fazer uma política econômica realmente

pratica tem que se orientar precisamente
no rumo indicado pelo chefe da Nação

nos seus ministros,
Um problema, dc tamanha gravidade «

150 complexo como este, exige largo cs-

tudo e reflexão.
O dr. Wenccslio Braz. naturalmente,

teria ouvido ou teri de ouvir ainda, além

dc seus secretários, vários dírectores dc

empresas e prlncipalinonte o orgio rc-

prcscntativo do nosso eommercio.
O cominercio, primeiro que todos, é

interessado numa questão que lho vem

abrir todos os meios de progresso, com
a focll c menos dispendiosa vehicuiação
dos valores,

A realisaçâo, na vida pratica, do "Co.

ntité d» Navegação, importa no estabe*
lccinienío dc uma unidade de tarifas c
só isto vem trazer grande vantagem para
o nivcl dc preçc-3 em todas as mercado-1
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O nome do dr. Theodomiro Santiago, o candidato do
povo, continua a despertar enthuslasmo

O povo defeuLdee^e

A BOLSA
,Jnas. '

Desanparcccm, assim, as cspccuIaçtVcs
mercantis, em virtude das quaes certos
e determinados gêneros sóbem cscar.da-
losamentc aqui, justamento quando abun-
dam cm outros centros, dc onde não pó-
dem vir a melhor mercado por falta dc
transporte ou por ser cllc excessivamente
caro.

Essas rápidas considerações são suffi- j
cientes para pòr em relevo o grande des-
cortino de verdadeiro estadista que lia
na idéa do "Comitê" de Navegação.

E" pena que, por força das conjunclu-
ras financeiras do momento, o governo
não esteja nas condições do levar avante
a idéa da unificação de tarifas dc nossll
rede íerro-viaria.

A obra dc nossa unidade administra-
ttva ficaria, assim, completa.

E' ds justiça declarar que o actual mi-
nistro da Viação fez todo esforço, no
sentido dc manter á commissão encar-
regada daquelle importante problema, —•

comniissão que tinha á frente a notável

proficiência c capacidade dc trabal.ic.~do
dr. Aguiar Moreira, actual director da
Central do Brazil, c que ji tinha rcali-
s.-.do uma grande ;onima de trabalho
utlí.

Os nossos votos são, pois, para que
'se rcalisem as soluções' dos tres casos
effcrccidos á consideração do ministério
e de modo que venham descortinar ás
actiyidades uteis do paiz novos horizon-
tes econômicos.

A situação finan-
ceira no Rio de

laneiro
Mos .balancetes de 18 bancos desta

pràtja verlflcàrsõ que ° m*** de abril ulj
iimó foi encerrado coni 117.180 :Oil$i:iõ
«¦in letras descontadas, 15Í.28OÍ.88*4I0I4
em èólitas correntes t» 11S. 71)5:70S$7-10
em dinheiro'em bálxn, n*iim dlsctlml-
nados;

Banco uo Brazil:
Letras descontadas . *l2.-i.>.S lOOÇOOtí
Contas correntes ... -Iti.Üll :04.1*:101
Dinheiro em caixa -- :U.387 :ftOO$(17C

Banco Mercantil do Rio dc .laneiro
Letras desconta das
Coutas correntes ..
Dinheiro cm caixa .

Banco Ccmmcrcio
íli*.
Letras descontadas
i'ont<is correntes ..
Dinheiro em caixa

Bl 218;!)ÍKS.-f3M
t).»:i2:72-l$:i79

, 11.52K:1I00$1Õ5
c Lavoura do Bra-

4.305.r.5r.$040
3 .1552:001*300
3.2.'10:05L$'IC2

Banco Nacional Brazileiro:
Letras ili-scontadn.s . 1.712:07n$S04
Contas correm**» ... 2.*l.s*i:S77-?271
Dinheiro om caixa .. 2 .t8<>.:i55$.M5

Banco Commcrcial do Rio de Janeiro:
Letras descontado» . » r»-ll:45S$*100
Contas correntes ... O.OOÍi.00HS?S:5r.
Diuhclrr, om caixa, •• 4..GUS:308$1*18

Banco do Comtnerclo:
Letras ilçecoilindas . •l.C31".21.S$2-l-t
Contas cor.teni.es ... 2.*181.0-rí$20B
Dluhwiro em caixa .. 2hÍ7.804$S60

Banco da Província do Ri» Grande do
Sul (filial do Rio):
Leitos ilc.scontudas . 0.Í1S1:325$730
Contas correntes ••»• 8

W candidatura do dr. Lauro
Mler aoM Bar

A comr.nss.ao quo levanttm sua caudi-
datui'a aceitou a desistência de s. ex.

A onmmissão de soefos que indicou
a, candidatura d0 sr. general Lauro Mui-
ler paru n presidência do Club Militar
e so reuniu, parn tomar conhecimento
das razões que levaram e, ex. a décll-
liar dn Intlleaijão, resolveu a.catar essa
dclibr.-ncito, mio sfi em respeito fis dignas
o patrióticas intenções que a ditaram,
como em homenagem ft pessoa de s. t-x„
e pedir.aos seus correligionários resl-
dentes nesta capital, quo não estiveram
presentes, o ftquellcs que se acham nos
listados, da llepubllea, apoio para esta
sua resolução.

«mi ii aa . ¦¦ ¦

Cigarros Misturas ePc0n:
ral lavado de Lopes S.1 & C. s3o os
melhores. Kua Santo Antônio n. 5;
7 e 9. Hat» valiosos brindes.

mm ¦

Foram negociadas hor.tem, nn Bolsa,
3ô:i npoltocs foderaes, 08 «pollces esta"
tloaes, 482 apólices ninniclpaos, 839
aeçOes de bancos c companhias o 117 de-
b-Miturcs, Importando todas essas trans-
uccftçs na quantia de 447:õ3e?30O.

A candidatura de
Figueiredo e Altaqnerqne

No escriptorio do dr. Frederico Süssc-
kind, advogado do Centro de Emprega-
dos em Kcrro-Vias, rcuniram-sc hontem.
ás 17 horas, jnnum.Tos amigos do sr.
Fifticiredo c Albuquerque, cuja candt-
datura a intendente municipal loi levan-
tada por grande numero dc operários.

Acdamado para presidir os trabalhos,
o dr. Frederico Süssílcind, este agrade-
ecu e convidou para secretários da meia
o dr. Arlindo Vieira Ntines c o sr. Aga-
pilo dc Souza. Exposto o fim da reunião
pelo dr. Siiisekiitd» quo fez salientar os
serviços que Figueiredo c Alhuqucrque
tem prestado ao operariado, foi o nome
desae candidato acdamado pelos presen-
tes com uma salva de palmas. Falaram
o operário Agapito.-o sr. Oliveira, e ou-
tios, hypothecaudo solidariedade.ao can-
didato, que conta con* a sympathia doa
operário^, quer das classes marítimas,
quer das fabricas, ofiicinas e centros ope.
rarios.

Comparecendo á reunião o sr. Fi-guei-
redo e Albuquerque, -que foi acdamado,
agradeceu este a manifestação dc cari-
nho que lhe prestavam seus queridos
amigos, mas afflrmou não ser candidato,
para o que expoz diversas razões, entro
ellas a de que, no momento actual, as
classes operárias não lém ainda forças
para eleger candidatosI Ficava, porem,
penhorado pelas gentilezas e carinhos re-
cebidos, quer dc seus amigos, quer da
brilhante redacção d'"A Época".

O presidente, á vista dessa declaração,
agradeceu o comparccimcntoa dos presen-
tes e pediu-lhes que, apezar de não que-
rcr Figueiredo ser agora candidato, vo-
tassem no nome desse candidato no pro-
ximo dia 2o do corrente, cumprindo, as-
sim, um dever pára com esse amigo e
batalhador pelas causas operárias I

Um^complofemÇuba
para assassinar o

presidente ffi&iitical
COES

/^^T^^™^L

AS ELEI
1NIGIPAES

A cliapa da <c3!ão Nogra"

Conllnda « despertar o roalor cnlhu*
-liiMin», em .Minas, a caiidldntura do dr.
Theudomlro .Sautiago, o caudldato do
povo.

A propósito do luiportanto msumpto
rcccbCmoH hontem um artigo, qu*
abaixo publicamos, pnocetUdo da seguln*
te carta:

"A' tlluatrada redacçüo d'"A Época"
dirijo estas Unhas, pedindo pnru comeu-
tlr qne esconda o meu nome, por nilo icr
jornalista, pedindo, oo mesmo tempo,
pata ver nellaa mais o «hwejo ardente
da vlctorla do tüo Justa rauea do quo
mesmo a certeza, do ter produzido um ar
tlgo bem ti Uo.

81 o publicarem, multo grato ao con
íewa —R."

Eis o artigo:
"C.-INDIDATURA POPULAR

O preBif#Á-8 Mchecal.
•hAVAK-% **V^* H-í — Dar,ntc *

n,dlte dê hontttiiiparis hoje. foi descober-
tt» um "coiuplot*' pára assassinar o pre-
sidente dá Republica, 

-general Mario Mc-

noxal, ' . -í
Os consplradorci, que pretendiam agir

per meio de bombas, foram presos antes
Íjuo pudessem pir em execução os seus

planos.
O numero de pessoas detidas 6

nove. ' i
de

Por actos de hontem do sr. ministro da
Viacfio foram nomeados machinistas de -1*
classe, da -1* divisfloidn Ea tf*. Central do
Brazil os praticnnteí"--.7osé Teixeira Pa3sa-
gem, Marianno Pereira Mondes c' Kufiuo
Dias Braga.. • fí

A NOSSA MARINHA DE GUERRA

Os navios mercantes naeionaes
estão sendo armados nas

nas da Marinha
DE RELANCE

-••9-

Dinheiro em caixa .. a'!.572:*17Ü$S20
Filial do Bnnco AUiança:

Dinheiro em enlxa .. .-i37.470.$150
The National City Bank of New York:

Letras descontadas .. (1.130 líioõ.faco
Contas correntes ... »"> o:!5.í)15$ti2«
Dinheiro em c«lxfll .. C-lSUi-Jül-fõ-lO

London & nr.t3ilian Bank: :
Lotrus tiescontndiis . 1 Oõ7".i)fi7ifS(50
CòntH« correntes ... 8.,120'.ino.?.",!><)
Dinheiro em caixa .. 8.083>672?77Q

London and Riycr Plate Bank:
Letras dcsçoiitàdas . 1 »li.ri::!07$"2O
Contas correntes ... 5";200:6.8'2?16p
Dinheiro cm wilxn .. c4.102il02?000

Britlsli Bnnk of South America:
Letras descontadas . .1.8.10:43S.$7*10
1'ontns corientes .
Dlnhiciro em calxã

Banco Alleiiiflo Trnnstlantlcoi
Letras descoiítridas . l'.287:128$175
Contas correntes ... 4.517:3.1!ílii807
Dinheiro em oulxo .. 5.047:000$-lü0

Brasillanische Bank fur Deutschland:
Letras desoontiuliis . 3.4Ü2:330$0Õ0
Contas eotTcutes ... ,S.7!M:4*15$702
Dinheiro em ealxn .. 5.03S:135$211

Deutsche Sudamkrlkanischc Bank:
Letras des«onttida,s . *2.382:C30?535
Contos OQpreiites ... 0.8p2:l52!j;004
Dinheiro em enixn

Banco Nacional Ultramarino:
Letras descontadas . 5.102:543$852
Contas correntes ... 10.100.-r»81$07'l
Dinheiro-era ealxn .. 11.208:800$101

Banco Espftflol det Riô de Ia Pinta:
Letras •''••scontndas . i'748*á1808$060
Contas «orrentea .;. 10.200;308fsôO
Dinheiro *>m cnixa .. 1.747:434*727

Banco Hollandez da America do Sul:
Contas oori-entcH ... 1.11^:011 !f014
Dlnheko em caixa .. X. 080 ;*?80f37.0

As providencias Mggeridas anle-honicm,}
peto honrado presidente dn Republica, aos srs.
ministros, após o despacho colleclivo, provo-
eam os mais francos elogios e demonstram, de
modo evidente, qne o sr. dt: Wencestio Brás
é mn estadista na verdadeira «cccpçio da pa-
lavra. ¦

Apenas, s. ex. n5o è o homem da aclnalida-
de, sob o ponto de vista da c.rhibiçüo c do re-
clame.

Modesto, o chefe do executivo federal foge
ás noticies espalhafatosas, evita as-notas rc-
ttimbatttes. não alardôà os scits propósitos.

{ Ao contrario disto, qtió consiihte o processo
402'.flõO?.UOOj| ja Quasi unanimidade dos políticos do Dra-

O que conseguimos saber

il, o sr. dr. Wenccsláo Brás evita os gestos
dramáticos, nilo emprega tcrdios bombásticos,
nüo dá ís suas resoluções o caracter dc gran-
des acontecimentos, por mais importantes que
elles sejam.

Não f, cmi ssnthcsc, tini exhibiciomsla, sen-
do, porim, um trabalhador infatigavet.

Agora mesmo vem s. cx. provar, da. ma-
ntlra mais flagrante, o que acima af firmamos.

Utliiváttiç o povo e a imprensa se deixaram,
justrmente * embora, empolgar pelo caso do
"Fc/aiui", esquecendo tudo mais, s. ex., após
agir cemo exigia a honra do Brasil tt os brios
do povo, recolhcit-sc a um silencio que pare-
ecu aosi mais extremados, apathia,

Longe disto,' porím, o honrado chefe de Es-
tado trabalhava, immcnsamcr.te pieoccnpadc
cm solucionar, com a maior brevidade, im-
periar.lissimos problemas que nos dizem res-

18 291 117$230. Y"'1'0 c tf*--" 4tia.es. dependem mesmo o presente
i o õj -. laoiienillll <-' o fíüitro do nossa pátria,12 !)4...*l-i.:>0iMJ.. EVUn4p.0s estudado, o sr. dr. Wenccsláo

; apresentou ao ministério o produeto de seu cs-
forço, suggerindo os meios dc desafogar o'¦ 
pa-is da crise angitstiosa que o vSlti enfraque-

. CCIKÍO.
Assim f°'t Qttc s. ex, tratou, na conferência

ijiic teve com os seus secretários, da navegação,
do carvão c dos ccrcacs, tres assumplos de

' enorme relevância c de difficiiima sofução,
I As idéas de .". cx. são esplendidas e si em

breve se transformarem em realidade, como
tudo fas snppór, o titulo dc cidadão beneme-
rito tino será paga demasiada aos seus reje-

3 402:0"24$435 vanlissímos serviços.
A politicagem deve ser lançada para seguw

do plano c si o governo político de s. ex. fos-
se todo cllc mn amontoado d* erros, o que aliás
não se verifica, bastava que a sua administra-
ção produsisse bons fntetos pára que o seu
valor cm nada diminuísse. < 

".

Continuando t triha qtt vim seguindo, o
sr, dr. IVencesltio Brás pôde estar certo de
ler cumprido rigorosamente o se» dever.

Uc acção administrativa, de amparo aos
interesses vitéits do pais t que precisamos no
momento.

P retto fif* frrt i*tfi>*»

ff^^Pg"" "" »™**""y?^J'^

0 *7[io de Janeiro,»
Quando nos primeiros dias após á ru-

ptura de relações entre o Brazil c a Al-
lemanha, falou-se nas noticias que çpr-
riam sobre a resolução do govertio.íile
fazer arpiar os navios mercantes nacto-
naes, dando-lhes, pois, os elementos ne-
cessarios para so defenderem dos ataques
dos siibmersiveis germânicos, quando
atacados.

As informações -publicadas foram un-
mcdiataiiicnW desmentidas por notas of-
ificiaes, que, com firmeza, declaravam que
as noticias publicadas eram destituídas
de fundamento.

Emquaiito estas informaçíies eram des-
mentidas, as ofiicinas pertencentes á Ma-
rinha recebiam ordens para se prepara-
rem, afim de darem inicio ao serviço de
armar os navios mercantes.naeionaes..

E estas ordens estão sendo cumpri-
das. As ofiicinas pertencentes aos depar?,
tamentos navaes da Ponta da ArmlcaQ
estão trabalhando actlvamentc. Diária-
mente são feitos serOcs naqucllas offi-
.cinas. O trabalho ali se prolonga até ás
20 e 2i horas « lia nelle a máxima ur-
gençiái» -"

que jd recebeu armamento
¦ Já uçn pavio. nacionali pertencente ao

Lloyd ^Brazileiro,5 foi armado naquellas
ofiicinas. Ei elle o archi-celobrc vapor
nacional' "Rio de Janeiro", que foi es-
colhido pélb nosso governo para levar o
si^atilçrex-miifÍBtrò allêmão cm nosso
paiz,'. .-

Te"mV'tt';!à--ijiuatro canhões. Os outros
estão •séijitív -preparados para serem col-
locailcs abordo dos outros navios na-
cíonaes que fizerem a carreira para os
portos europeus e. •.iorto-aiiiericanos, bem
como os que. se dirigirem aos portos na-
cíonaes.

Já C:lão no dc.r.inio publico os nomes
que a facção el::'i:ida pelo sr. Alcindo
Gttar-sr.ara apresenta ao suffragio do ciei-
toradô local.

.São os ir,-;stiios quo tanto degradaram
o pan-o car!o::i, levaram á bancarrota a
Pfeíeltura e orijanisaram o famigerado
orçamento monstro.

Quasi todos, inclusive, os pilnripaes,
pelos teus antecedentes e pelos seus pro- •
ccíjoí, seriam rcpellidos como devem
ser, de toda e qualquer sociedade civil.

•CoiUtJa.ivini uma perfeita "societas sce-
leris'" e, si ohecaram a tomar assento no
Conselho Municipal, foi pela fraude c
pela andada dominantes no período mais
sinistro que ainda registra a historia da3
vicissitudes da Republica.

CTfca' gente nunca teve prestigio c é
ainda á custa do sacrifício do povo, cumu.-
lado de impostos para empregos e gra-
tiftcaçfiOj a um grupo de indivíduos sem
escrúpulo, que. cila tenta voltar is posi-
çftes anteriores, conquistadas pelo as-
salto» <."" ., „

As coisas, porém, mudaram de.figura.
Toda gente sabe quo o próprio prost-

dente da Republica manifestou o desejo
dc ser dado ao povo um meio, cm vir-
tude do qual nunca fosse possivcl o seu
destino ficar á mercê de indivíduos da
laia dós que inlklicitaram o Histricto
Federal o anno passado. 

'

A nova lei de alistamento obedeceu a
essa vontade do chefe da Nação, rcflc-
et indo, aliás, os sentimentos de toda a
communidade.

Assim sendo, não ha receio de que a
população desta cidade venha a ser ain-
da victima de semelhante quadrilha.

Isto, porem, não quer dizer que dei-
xcmo.-i sem commentirio a fria impas-
sibilidade com que o celeberrimo Par-
tido Autonomista offcrece ao stifíraRio
deste Districto o ex-prefeito Azevedo So-
drél

Itcalmentel O sr. Azevedo Sodré é a
negação mais ruidosa do homem publico.
Ainda não oecupou um cargo que não
fosse obrigado a deixar debaixo dc es-
trepitosa indignação. A' frente tia Aca-
mia de Medicina, do lá saiu vaiado pela
mocidade; sua estadia na Instriicção. Pu-
büca foi como a passagem de um terre-
moto; levado ao governo desta cidade,
a sua administração ficou celebre pelos
seus erros e desastres dc ordem finan-
ceira.c econômica.

O dia de sua saida foi um dia dc festa
popular.

Como, pois, acreditar na seriedade de
sua 'candidatura?

O eleitorado carioca, hoje em dia, c
uma realidade.

Passou a época das empreitadas poli-
ticas.

Nem no Senado da Republica, nem no
Conselho Municipal desta cidade toma-
rão assento indivíduos desprestigiados on
só prestigiados pelos ".Camisas Pretas","Quincas Bombeoros" e seus pares.

A lição de coisas que foi o Conselho
passado calou, para todo. o sempre, no
espirito publico.

A população urbana « suburbana ain-
da estão amargurando a passagem dos
Mendes Tavares pela nossa edilidade.
Eila saberá reagir contra a chapa da"Mão Negra".

Na Central do Brazil
vae ser iniciada a
plantação de "euca-

lyptns"
• O ministro da Agricultura, conforme
solicitação do dr. Aguiar Moreira, poz
á disposição da Central do Brazil o agro-
nomo dr. Benjamin Vaz, quo será in-
cumbido dc iniciar o serviço dc reitores-
lamento da- fazenda "Monte Sinai", de
propriedade dessa via-aferrea, que abran-
ge uma arca de 120 alqueires.

O dr. Benjamin Vaz seguirá hoje para
essa fazenda, onde espera fazer o plan-
tio de varias essências, inclusive araribá,
angico, cedro, oity, e de algumas ('.as
múltiplas variedades dc eucalyptus. j

•osso|
O dr. Tavares de Lyra, ministro da

Viação, hontem, cerca dás 16 horas, dei-
xou o seu ministério, seguindo -directa-
mente para o Thesouro, afim de confe-
rendar com o seu eollega da Fazenda
sobre a navegação nacional.

Minas, a terra ontlo * liberdade nns*
ceu e floriu, bafejado pelas mala soll-
daa o cultas IntolIIgeneUs, dando ex*
pnnsilo noa ulcvantados ldenen tios tul-
uelros, Implanta, nestes últimos tempos,
o vj.Wadelío rcilmen democrático. 1

A candidatura do dr. Theodomiro
Carneiro Snnllngo, o administrador ho-
nesto o digno, o financeiro *incrlto, o
talento do wertl e o critério pouco com
mum nos nossos tempos, 6 a prova
mais cabal de que s8 agora C quo o regi-
men tlcmocratlco do verdatlo oatíl twutlo
coinprehendltlo pelo nosso povo.

Nascido pnra o povo, pelo qual trobn-
lha sem cessar, esso moço, gloria da
nossa 1'atrla- o especialmente de Minas,
a aua cnndldat.Vn representa uma
grande phaso Oa vida republicana do
nosso paia, n-ni que o povo, conselo doa

seus devere», «escolho, dentro oa mais dl*
gno», aquelle» que deve elevar aos mnie
gltoa pi.it.n dn itiliiiliiMi'ii<:flo publica,
porquo nntlM enxergou oa portado*
wa dos itibllmea predicado* quo nflo fa*
aem a "pedra dc toque" de multo»! o
patriotismo svm rebuços c o erlUrio sem
Juea.

O dr. Theodomiro Santiago, cuja lu»
teltlga-acln, honradez o putrlotlsmo são
11 m facto, reprcMmta, nn hora prtvtcute,
o homem eapaa do elevar bem alto o
liomo tradicional do tioiso Estado, pe*
los relevante» w-rvlços quo n filo tem
prestado como auxiliar ilodtroio dt»
honrado sr. Delfim Moreira, na preil*
dotH-la <lc Mlnaa.

Car%i>ter recto o Independente, lnc.ipna
d„ esconder on pactuar com bandnlhel»
rns, mtemo eom nu prntleadna por ou*
tros, d. ex. tem conseguido, 1*0111 verda*
.lclro heroísmo, livrar Minas dos peta*
dlsslmos comprt/mlsios eom qun n so*
breeotr;lgaram, evitando, ao uwsiuo
tempo, suffocar o povo, tio qun! 6 o
mais dedicado defemor, com pesadas
contribuições para equilibrar aa flutun..!»
do seu Estudo.

A um servidor dessa ordem fi qno de«»
vem ser entiHiguea nu NilCM do gover
lio mineiro, porquo nn «u« plataforma «!•
K<ivi'tur.',no seu programma ndmlnislrnll-
vo esiao traçados o» seu» nobres o pa-
irlotlcos aetc-s do socrttarlo daí Klnnn-
ca».

Colloendo na «•adelrn ilo palácio da
Liberdade, enxorgaremo», em brovea
tempos, os resultado» aloquente» dn sua
vasta cultura do administrador o de XI-
naneeiro. »

Sul de Mina», t

AS ESCOLAS SYRIAS DO RIO

Uma vísiía ao" Colleglo
flor da Beneficência Syria"

Sô agora, eomo num despertar feliz,
a colônia 8y.ria braalkdra, tilo numero-
sa, prospera e operosa como tem sido,
vae consentindo em que so levante o vfio
da modéstia que a encobria, o que por
certo nio deixava de resultar num gran-
do prcjulao-para cila, que assim vivia as-
phyxlada ipelo.jfama, quo nada reconi-
nvenda, do "turcos".

JJavla. entilo, uma grande confusão.
Confundla-so o syrio com o turco, qunn-
do a dlfforença 6 enorme. O syrlo fi
sempre trabalhador, .intclllgento e polido.
O turco ô .preguiçoso o 1-ud-ellcado, «,
quando ti.tllnge a uma certa posição so-
ciai 6, .perigoso.

O syrlo 6 bom, 6 catbollco, tem sua
vida social digna o elevada.

Nfto erram os que afflrmam qu<i os
syrl08 do Brazil penetraram ,çm todos 113
nossas classes soelaes. A sua modéstia,
porém, vae ao extremo. Vivendo unidos,
sem iwlamo, cumprindo os nossas leis,
exclusivamente preoecupados com ns
suns profissões, os membros mal» cml-J
nentes da colônia syria conquistaram na j
nossa praça um credito sufflcientcmen-
to compensador o na nossa soctadado al-
tas relaçOes <t> solida» amizades.

Dahl e com o auxilio da Imprensa, foi*
se fazendo luz o ja então so distinguiu
o turco do syrlo.

E o mais interessante iem tudo 6 a 11-
herdade do ensino nas escolna syrlas.

Tivemos occasliio, ao Iniciarmos as
nossas visitas pelo bairro syrlo, d© vi-
sitor uma escola — a primeira da sfi-
rie ¦. ie que so denomlua "Colleglo FlOr
da Beneficência Syria".

E' uma daa mais freqüentada» « onde
o «usino C* .perfeitamente nosso, do nos*
so programma e nossos costumes.

Ao entrarmos, acompanhados dm um
membro da colônia, tivemos, nilo n im*
prcssilo do uma escola syria, mae dç um
desses nossos colleglo» mantido» pela
Instrucçilo Municipal..

Na sala da ifreute, ampla, encontra-se
a capcUa. neoobeu-nos o reverendo" "ar-

so» ensinamentos de uma dlrcctorn. qw\
alfim do mestra, 6 mile, nquellas nicnl*
ua» e aquelle» menino» mostrnnr.Ro sa-
llsfcltoa nor encoutrur ali toda a llber

HhI. * ^w9 feu^

-.'¦¦ t:^^%*âtfJ^*^wWH^Bi^Séi. ^"i ^^f'<'~

Estes navios devem ficar considerados
como cruzadores auxiliares c, em caso de
guerra, serão chamados ao serviço activo
da esquadra brazücirb.
. Segundo um& estatística recentemente
vfeita, temos uth total de quinhentas.uni-
dades mercantes. ¦';'.•.

I Entre cilas, 
"algunlàs 

pertencentes a
conipanhiar. de -navegação teuto-brazilei-
ras, com itâejitiot.Estados do sul "do Bra-

ãür; ¦ :' •í-,':-'i;'. ¦-

1»tu

- Confcrencioti hontem eom o ministro
da Viação o dr. Lauro Muller, «x-minis-
tro das Relações Exteriores!

-a~.i liam ¦ * ¦— ¦

O dia no^Cattefe
O sr. presidente da OlepnViliett- recebeu,

hontem, om audiências particuinrcB, .previa-
mente solicitadas os sr». general Lauro
Muller, deputada Alvnro de Carvalho, "lea-
der" da bancada paulista; deputado Macedo
Soare* e dr, Murelra Cosilw,.,

MjmÍJ. Maria Cliamin, directõra da escota

chlmandrlt" Baelilos Chalin, quo fi eon*
siderado o chefe da Egreja Orthodoxa no
Brazil.

Apfis as nossas apresentações, pales-
trftmos por alguns minutos com o ama-
vel sacerdote syrlo. Mela hora depois fo-
mos convidados a percomtr a escola.* .

(Numa sala empla, arejada, dezenas do
crenncas levantaram-se ft nossa chegada
e, com sorpreza pnra nfia, cantaram o
Hymno Nacional.

O cnlbuslasmó,; o garbo da.quellas ln-
niociçntcs creancás nüo deixaram dm nos
emocionar.

Em'seguida cantaram o Hymno Syrlo
o m.Marselhcza, em .portuguez o em
syrlo.., *
... íls crcancai»,. inalto..alegres, pnliam
na pliysionomla estampada a vlvacidad-o
própria da creança lntelligento. Sfls de
espl|lto e .»lfi «erjpo, isç-glieiavdo' *í» proclp/*

Revmo. Bacillos Chalin, "archlm«ndi.t"(
chefe da Egreja Orthodoxa ol
Brazil. I

dade. Ora falam o syrio, ¦ora o portugue*
ora o franecz. >

O programma da escola 6 egual «<(
nosso. AU se iensinàm o portuguez, 4
frnncez, a «rlthmetlcn, a googrnpblni, tt)
a» meninas aprendem, «lem desta» mi?
terlas. o« trabalhos manjeis.

Tivemos occasiao dc apreciar alguns
trabalhos. Denotam apena3 um fino 1
gosto artístico e um progresso notável,*
nttendendo-sc íls edndes e ao pouco tem,"-
po do aprendizagem. 1

Dirige a escola a oxmn,. aro. d. Má*
ria Chamln, lncançavel o competente, *
quem muito devem as dezenas de crean*
Ca» que ali recebem lnstruccüo. •

Auxlliain-n-a o professora, ain. d. Ma-»
lahl o o» professor,»;» Bachid Ferjalla <
Jos6 Na»6lf.

No final da visita falou o professei
Rachld Perjalfa, saudando-no», sendi*i
nospondlda a -saudação pelo nosso comi
panheiro dr. Porto da Sllvolra.; ,

Falou por fim o revmo.. Bacillo*?!
agradecendo a visita.: •'
¦1 ¦¦»! em »!¦ » ....

Como será resolvida a
questão das

adjuntas suburbanas
Como estft no conhecimento pnblico, «

sr. prefeito, jft recebeu o mnndnto reque-
Bitorio no qual 6 notificada «a Prefeitura d«
resolução em ultima cstnncln, dando ganhi
de causa fts antigas ntljuatas suburbann», qm
foram diíjicnsndns cm 1007, por não querei
o prefeito do então conformar-se com a ro.
solução do Conselho, que nugmontnrn o nu<
mero dessa» adjuntns.rcsolução quo foi poi
s. cx. vetada, mas quo teve o voto re»
jeitado pelo Senado.

Ao contrario do que se offirmavn, nl
Prefeitura, que o sr. prefeito asslgnarft decre*. játo» reintecrnndo essas adjuntas noa loja-
res do ajnntaa do 2* classe, s. ex. mandnrt! -
apenn» apostUlar nos titulo» dessas fnncclo-
narlas. a sua reintegração e assim voltarão
cilas a perceber oa vencimentos a quo tem
direito. , .tJ

Uma vez apositillado, o titulo, o ir. ow
rector do Instruccão designara d» escola»
das zonas rural o suburbana, onde ellas dc*
vem servir. ,., ,„ .,.

Es-sa apostUla, no titulo, sfi serft levada.»
effeito para as adjuntas, nfto diplomadnfl
visto terem a» diplomadas o seu t tiuo ««
adjuntas do 3» classo que t cathegorla sup«^
rior ll dc adjunta suburbana.

Assim, voltam a fazer parte do pessoal da
Instruccão as adjuntas suburbanas o vol-
tnrflo egualmcnto a servir na» zonas VM
urbana» c rural para ondo foram nomeadas.

Para cumprir a sentença do Poder Juav
clnrlo, o sr. prefeito, por intermédio, do »r."
director de Instruc«ao, farA publicar mn
edital chamando a» ex-«djunta» Buliurbnnoa^
a upostillarem os seus tUuloo afim dc recebe-',
rem a designação da escola oade devem ser*
vil*. '\V 4 \jfif.

Esse edital devo ser alnda-aBoJo dado 4'*1,
BubUddade jie orgtlo.olflclal da Vrcfritme.»

;?
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Notas c informações
AVISOS DO DIA

A^Ko-btéa geral trslr-ordlwirl» d* Çonipa*
nhl* «Io Porto » listrada dc Ferro Nordíiic d*
lf, Paul» '.' * * " • • •

?»A0AMl.NTd8 HO THESOUrtO

Ns i' pagii-lorla do Th<-*oitro KaeloBil, w
l»«t'*e Iii).-, *• *rirttlmc« lelh**i Apoi.-nt»»!'»*
tia Vlac»o ds Irtta* A « I, M«mi-|»lo elvU «*
Aurtenliura • do líxterlor « Novo* eornr"''"*"
«.. d» Vtuviidii, tUUtlor.e Agrleiilntra.

iiiioiii
epiloi»

leom
pAoamcnto? na prtErciTunA

Pagam-»* boje, B» Preirlüu», 
'*« folhi* do

ac* fln^o «Io* fuBCclonsrlo» *lt IvicoU M*f
1*1 t laarils» inunicipnc* ,i-> letra* j • L

rtCCLtirOOniA FEDERAL

Renda nrrecidad» de i » 9
do cerra»** i.oíoiioíWaj

Rcnd.i .irr.rudnda hontem. . BOrftiBf-jo

Tou!
Vi t-KiHil período dc lyio.

I.l4f*i*)a6$ir5
791 io'j-$7(''l

MOVIMENTO OOS MATADOUROS

deiM-rim kbatiási hnntent. no tnilsdoiir,
Sun:* Cru/, *'»ra o eontuaio desta ca-ninl ;
5,1,* tini, }7 porco», si cwnrlro* «• 35 vltrllo".

Cândido K. di IMrilo, 3" reici e a porcoi;
Utirlicii ft C. iS resfi; A. .M«-ndc» & C, 4$
me» c 6 vlttllo*; Um» & Pilho*, js rcin,
é carmiroí « o vltcllo»; 'Francilto V. Goulart,
ioi rr-ri, li porcoi c tt vlle'lo»; Joüo Plnitn-
t,i dc Abreu, ai rrir*; OHvtrlra Irtoüoi «V C,
105 itnes,' M porto* c 6 vittíloi; llaiillo Ta-
rsrr», (, rete»; C. doi Ratalbl****. ia r^ici;
P,»r;iiili-i eV C,, jB rfic»; l-lu. 1 dc Aicvcdo,
i; rtiD»: K. V. OHvelrB & C„ .18 rete»; Au-
¦nilo Jl, >ls Moita, 4 t- * , a carneiro* < 14
•itctle«: Atcsandrc V. Sobrinho. 4 porco»;
Pern&ildci & HHioi, 5 porco* e Jacqucs
IttJcr, 1» rc«».

iForcm rejeitado*: ,1 rere» e 4 t|fl porco*.
Foram vendidas* 30 j|.» i|8 reic* com

lt;s Irltoc
Fm S. Uio-*0 foram vendido* t
491 ijí re***, 5* j|4 1 ju jiorco», at crati-

fo» e Jj viic-lloi.
O* preço» foram o* «cgulnic» :
Remi «',._¦ SòSt, a $710, porcn de iSoon n

l$tco. c*,?*ieíre», «Je t$joo a i*?fiüo, vittllo»
V $rcti n íçoo.

COURCIü II
pelo i.cmn"*"*'.'i répsrtiçüa expedira mal-.

le* pnífttcíc» :
Hoje :"Ctiãípctro'' para Rer.ife, l.aj Palma*, Oi-

J.-n!:-T e Mars-tlia, rccelc-i-.lo iniprcatoi até ai
10 (tora*, obj.cios para rcgiíirar até si 10,
c-rtiis para o inKrior atí ni 10 i|a, com poric
dvrln nl«1 "( 11 t para o pUerior ale aa (i.

Ai.istihã :"Píevence" pira Bihia e Marselha, rrce-
'jir.Jo Impresso* iti os ia liorai, objccloi para•T|l*.-<rar ali a« tt, cariai para o interior fite |
ts ij e cem poríe duplo até a* 1.1." Ita .•.iii" )-.f.-n IVictoria, Bahia, Macrló.
«"ceife c MoíMiró, recehcitdo impmros atí ,19
i hor*"*, objectai para regimar alé ai to de
IOjV, carlâ* pira o inteticr até as 3 íl; e cam
torle duplo até sj fi."Il.-.-jiha" para Victoria. Bahia, *Mii:ri6 e
Rrciír, rreibrivkt impreiioi até a» 5 horns,
sb.icelo- pera r^ni-trar até as 19 'le liojc, car
su para ri-gi»ir.ir alé a» 5 t|a e com porle du-
pio até M ti."Aiiuzor.as" ntira Bahia, Recife. Pará e
M.inácu, recebendo imprcieos até a» u horas,
ob.ieclos para rei:'»*r»r ate as 11, cartas para
0 inl-rior alé as ia t|a fc cota porle duplo alé
1* Ll.

9 problema dos traus-
portes e a dete-

rioraçâo dos cereaes a
serem exportados

O dr. Aguiar Moreira devera enviar
.10 inlnlílru tl.t ViaçAr», litvei aluda CiU
íveiiiniia, a ptopplll de oiuBiilclllO pira
tt Central tio Ur.t«il, 110 futuro exerci-
cio.

Kne trabalho, quo mereceu do tir.
Agiiliir Moreira o tttai* aparado e-tudo,
foi caicado na* infnnuaçAc* prrstuda» a
respeito pPlo* diverso* siib-dircctore* da
Central e, uo que parece, calará fundo 110
milmo doi iioiio» cOuijrOttUta». lae* a*
ptiiiilcraccic* de ordem pratica de que »e
reveiiem o* "comldcranda" que preco-
•l-l.. i n* verba* deitiuada* no cuttelo dr>*
serviço» «-rxcetttado» em cada uma da» dl'
vlsfies ilc*»a via-ferrea.

O «Ir. AgoiBr Moreira, com o iucontes-
tavcl cniiTieclmcnio leciinlco O ipratico
que poiititi do* niitltiplo» «ervlçoi da
t'*ntral, proctirurã, ua proposta alluilula,
(Irnion.-inir as dlfílctildatlc* de ordem ll.
nanecira com que cíiíi lutando e.«»a via-
feri ea para íarer face à» dc»pc»a» oriun-
ii.-. de coiiimettimciiio* administrativos
de tu,.- .id-idr itrgniite. juitamcnte pela
razão categórica dc »c nic poder, com a
co-ifliif-nii,\íO européa, precisar o cu*lo dc
niaieriacs <le prompto consumo, neces-

.1 :-•!• ¦ a etsa mititir.
E' facto Incontestável que a Central

nâo pódc continuar ua situaçà» premente
em que sn acha tin acttiulidaile, lutando,
ató, com a cxigiiidadc dc verbas iiuprc-
BClndlveil ao seu orçaniento, como se-
jam, cxeutpliíicando, as destinadas a
acqiitslçâo c reparação do maicrint ro-
dniite.

Que fez, portanto, o it. Aguiar Mo*
rciru, na proposta de orçamento para a
Contrai, cm 1018?

O que lhe cumpria fazer, cm face da
situação finsnecira do paiz c quiçá da
própria viaferrea sob sua direcção.

Procurou, tanto quanto possível, redu-
zir as verba» capazOl ds support.ir tal
rctliicção, e aiigmentar, uB proporção
equivalente ás necessidade* dos serviços
correspondente.*, aquella» que, 110 mo-
mento. te lhe afiguram deficientes para
preencher 05 fins a que se destinam.

Na verba "Pessoal titulado", no que
Babemos, houve ílgumai alterações dc
caracter puramente pratico.

A economia que redundará da sup-
pressão da "Secção de Cmisinicção", já
reconhecida pelo minstro da Viação, será
aproveitada; ao que parecp, 110 autjmciito
do numero dc empregados de estações,
o qual, r.cm lu que duvidar, já se apre-
senta como inferior ás necessidade dos
serviço* do trafec-o.

Km linhas f-ernes, scf*ur.tlo forno.* in*
formados, são eiífttl as intenções do dr.
ARiiiar Moreira cm relação no orçamento
da Cem ral.

Esperemos agora que o Congresso Na*
cional orgaitise para essa via-icrrca uni
oiçnmento em rcfrra, isto de modo a não
collocar a sua administração, como tem
acontecido nos liliinio* annos, ein cou-
«"'ções <lc não poder, sem o auxilio de
créditos extraordinários c adeantamenios
pele* Haitco do Brazll, cumprir estrieta-
mente cem os seus devores, 110 que con-
cc.-nc ás determinações contidas 110 texto
das próprias leis orçamentarias do paiz.

CAFF GLOBO, Sffi«S:
nos e lantasia de chocolate, só de Bhe-
jliij &.C. —RuaScte de Setembro, 10J

Uma retmiâo no ministério
da Fazenda

Rsimtram-sc hontem, â tarde, no gabi-
nele do sr. Pandià Calogeras, ministro
da Fazenda, os srs. Nilo Peçanha, mini-
tro do Esterior; Tavares de Lyra, mi-
nistro tia Viaçio; commandantes Müller
dos Kcis e Carlos Midosi, directores do
Llr.yd lirBzilciro; conimciuiador Merca-
teMi, director do Lloyd Nacional, e An-
tonio La-jre, director da Navegação Cos-
teira, afim de serem tomadas medidas,
ds accordo com os desejos manifesta-
dos pelo sr. presidente da Republica, so-
bre o modo ds serem removidos os ob-
5tacnio£, ora existentes, dos meios dc
transporte ititorestadoacs e internacio-
aacs..s de ser evitada a deterioração dos
cereaes armazenados uos portos nacio-
nacf.

O çliancéller não se demorou muito
na conferência, retirando-se após s. ex.
os representantes das empresas dc na-
vedação. O ir. Tavares de Lyra só se re-
tirOii ;'i noiic.

Picou resolvida nessa reunião a orga-
iiisaçjp dc um "controle" com os Esta-
dos e a insullação de apparellios espe-
ciaes nos armazéns para preservar os cc-
reacs (ia faci: deterioração. | .

Foi isso somente o «iue cdnseguitriós
sabe-.'.

O qüe se eonversa na
«salinha» do Senado...

NO ITAMARATY

O novo chance.ler
.ecebe o

corpo diplomático
O littiuiiraly. liontem, i\ tarild, apre*

neiiiavu um aspecto ourtoio «» fottlvo, Ot
liixiio*o» *iilt>f-* do nittlgo psJaclo pro-
«ildeiiclal regorgliavam do t-uvalliolroa
Impeccav**!*, solemne* <* «IIhIIiioIos, quo
iIlBcretainento asnardiivam a hora d»
protooollo,

Era o corpo diplomático acredita-
do Junto ao no*»ii itovi-rno, que Ia ser
recebido, mn «udlviitla, pelo novo cbau*
cellor.

A's H horns, priH-Uamenle, tevo Inl*
elo, no *Bia<» do bourn, o«*a solomnltla-
de, que *t< .wvettlti tli» iiialoi' brllhanll-i"
mo, sendo os diplomatas nulrniiBotros
apresentado* so novo titular da |m»tn
tlu* Heluçòcs Kxlerloros polo Introductor
diplomático, dr. I.11I» (liilmiirile* KIII10,
nuxlllailo pelo mlnUtro 0*ear do XOtft.

O dr. Nilo I",n;iiiiliB, 110 contrnrli» do
quo se fazia, nílt» (leu reccpçllo eolle*
Otlra, ttttcudendij u um o um do» diplo*
matas.

AshIiii, obedecendo no proloeollo, s. cx.
recebeu em prlnsclro logar o dr. Duarto
Leito, embaixador flo Portugal, o n so-
gulr os ministro*, aeoretarlOB «• muls
funccionarlo», ilu, seguinte ordem:

>lr. Divleotgiio, ministro da Uelglca;
von Koloisn, ministro da Aiwlrla; Irar*
razabal Zailiirtu', ministro do Chile;
Mcrcatolll, nilnlslrt» da Itnlla; Artliur
Pcel, ministro da, Iiiglutcrrai Zeppclln
Obcrmullcr, nilnl-tn» dtt Ilt.Unmia; JosO
Carrasco, ministro ds Rollvlu; Alexttn-
dre Scliobntskoy, ministro dn Itnssla ;
Ilul/, do los Llanot, ministro da Argcntl-
na; Mtuiool "Ucrnuriloz, mlulstro do Uru*
guay; Paul Claudcl, ministro dtt Frau*
t;a; Juban Paues, encarregado do nego-
cios ds Suécia; I.ynn Toug-Shl, cuenrre-
gado do negocio» dn ('bina; Francisco
Marlfio llerrern, oneniregado u> negócios
tla Colômbia; Alexuinlrc do Ia Fnentcs,
encarregado de negócios do Moxlco; Ale-
xandro Benson, encarregado do nego*
elos da America do Norte; Miguel Bose.h,
encarregado do negócios du Hespanha ;
Kyojl Nodn, encam-gailo do negócios do
Japilo; Charles Itodnr, onenrnegado do
negócios da Suissa; Carl Blombctg, on*
carregado do negócios da Noruega, c tia-
brlel do Ia Campa, oncurregudo dc m-go-
cios de Cuba.

A recepção durou atO as 10 boras a 15
minutos.

Quasl todos os minlstroB pouco so do*
moraram cm confontnela com o sr. Nilo
Pcçttuha, com cxcepflSo do sr. Zaüartu',
cuju audiência durou mais do cinco ml*
nutos: do sr. Pecl, quo palestrou tuilmn-
ilamcnto com o novo «-haneellex, o dos
srs. Luiz CurrHseo -» Kulz do los Llanos.

Hepols da recepção ao corpo diploma*
tico, o novo chauceller recebeu era seu
gnbineto os deputados Anlonlo Carlos,
"leudcr" da Câmara, Macedo Soares o
José Toleutlno e o senador Epitacio
Pessoa.

O capitão Franco Ferreira vae
ao Itamaraty .•

Esteve hontem, fl tarde, no Ttamara-
ly o capitão Franco Ferreira, que acom-
liiiuhara o ministro nllemão, sr. l'aull,
ató a írontclrtt uru-rnaya.
- Esse ratlltar entondcu*so com o dr.
Sylvlo RomOro Filho, a, Quem pediu que
lbe íosse marcada uma conferência com
o chanoellox, afim do pfil-o ao corrente
do que so passou na referida viagem.

A audiência, íol miivcada, para boje, íls
14 boras.

Combate aos Vampiros
: J_Ü

Aos eleitores do 2o. Districto
••?••

Aos seus coiTcllglomitios c amigos o deputado Vicente Pi-
ragibe rccommcnda a seguinte cliapn, para iiUcndcntcs municl
paes pelo 2- Districto:

Dr, JoUo Lindolpbo Câmara, bacharel cm Direito, cx-
deputado ledoral, presidente do Club doe Funccionarlos Pu-
blicos |

Dr. Luiz Augusto de Almeida Ramos, medico c pro-
prictario; -*-

Dr. foUo Baptlstãde Azevedo Lima, medico,
Benjamln MagalbScs, advogado e jornalista;
Dr. Júlio Ccsario de Mello, medico;
Sablno Anlonlo do Nascimento, operário, presidente do

Circulo Operário Nacional;
Dr. Eduardo Xavier, medico;
Nestor Antenor do Paula Arèas, íunccionaiio da Estrada

dcF.C. do Brazil.

O trabalho para a for-
mação das com-

missões da Câmara
O qne se diz e o t_ne

se assentou
As ,nnibinnc,'li,!« dcitra ullimui» dlss, nn

Câmara, tem sida feitas em torao das coat-
uilísücti P'-rmnnent(-*.

A* baneadaa procuram dcfrndcr as «ua*
i«-|ii-.-«rr.l.i'.d i no iclu da* iiii-oiin-.. cn.tun-
du-lbc* lato coutcreiicias sobre confcrenciau
com o tr. Antonln Cnrlo* c com os que,
realmente, mandam uo Moaroo.

(Fervem, por lno, o- constas e as indica-
cSeil niiiviu-cli ,l|..,;,, uu diniiicllc dcpiitudu.

ilii.-.iii .ii- uin- o sr. Jubtlniunii Serpa nilo
«uitraiia para a coiuuiliii^i tle iFImtnçiiB,
•"lim].,. :i - -iti. eutradu un sr. Itatil Fc.iinii-
dc». Nilo era exueto. O tr. Scrpa priinn-
ncceril na msl- Importante comntlihAo do
Piiiliiiiu mu, por vontade do "leadcr".

Adeantava-*e, hoiitriti, *iuc o numero dns
quo deliu decyJBvain fsr.cr pano era td»
grande, qne, pura contculur, tr.tiin ou me-
nos, "tout le mond-> et sou r>fite", ae prn-
Htiv.i nn nuuiaeuto dns seiu membros. Asse-
KurAva-se que o sr. n«llhnr.nr Pereira, nilo
l':i::rinlc> «ittom-lo do roulittllui- nu ruiiitni-iin
do Finuncus, serta uubstlluldo pelo "lcuder"
da bancada flnmlncii-.'.

Como cacrcvcuios, í5. Paulo,' Slioiis. Ba-
hiu c Itlo Graado do Sul nilo durilo vagas
em nenhuma com mi ¦-.,. .

uTicariira. hontem, R?«e.-itudiis as sc(*uiatc8
omniifuios :

Costitulçílo e. roderes — Tíiiinounlcr <lo-
dofredo, ItodrUtucs Alves Filho, Lnle Xa-
vier, Alfredo ltny, Nctto Campello, Hcrme-
ncgildo tln Mornos, .Toilo Eruiclo, Luli Cor-
valho o Veríssimo de Mello.

Siiiido 1'ubllca — iFIonca-ato Alves. Tcixel-
ra llriiiidiio, Sim3cn Barbosa, Affonso Jírtrii-
tu, Puioirira, Ilipper, Octacilio Albuquer-
que. Otiicilii* Camurd. Domiugos Mascare-
nhus c Alfredo do "Mtiya.

InHtrucçüo puWlca — Tostlris Miranda,
.Tose Augusto, VuIoík dc Cnstro, Anthcro Uo-
tclbo, .lotlo Kíiupliíio, BTlorlano db Brito,
Caldas IKilho, llanüro Braga o Kaul Alves.

Na Cnmara baverí hoje numero para a
elclcjlo das commissScs ^

A resposta 6 coisa muito «Ufficil.

£©

«i ."Esta cadeira é minha,
sr. presidente !»— Gritou
o pobre homem, da ban-

cada paraense
O sr. ('ofutii Ribeiro, com a sua voz elnra,

ia cliituitiiuln, ttm por nm, os srs. deputados.
A mila dO iMfé, como sempre elieiu. Nos
íalõc* deputados e jornulistas pslòsfrft-rem.

Suiiito, nm boraem ergueu-se no bancada
do Porii o. com os olhos a tiultar das or-
bitas, alluclnado, dando punhadas ua cartel-
mi, gritou:— Sr- presidente, esta cadeira fi. tuiulia !
Querem iiiriuicur-ui'». XAo o couscguiiüo,
porque daqui nun sairei I

Espanto sarai.'O sr. Costu iltibeiro calou-se, cmqunnto
fnnccioimiioi; c deputados inm uo eueoutro• do "piirluinentiir" indignado, qun uilo era
siiiHn o Br. .Toilo Bcuatton MiignlhiTes, agente
postal da Cumaia duu Dcputiidns.

O pobre bomtim tinira um violento ocees-,
Bo de loucura.

iSubjnguda e conduisldo ll snla do enft!, o sr.
Augusto dc i.iinne muitos deputados o srn-
pararam com solicitude curinhosn, euiquitnto'
nüo chegilva a Asslutcncia, rcquisltmla. No

, solU, coneéstionado, o infeliz funcelonario1 dos Correios oontinufivii a dijicr que-u eatlel-- "ra era sua, chorando coplounineutc.
Um cspeciaculo emocionante. .
QTalou-sc, Jogo depois, nos motivos deter-

inhiantes da demência do sr. Jofin BénSrtónj
Mtigulliiles. Quando foi dos desfalque» em,
ageucias postiics desta capitul, n sua píiésotr
pelo exame regular. Ntida. entretanto, se
apurou contra'a sua honestidade, pois que
lis contas que apresentou estavam perfeita-
incute exuetas.

Aconteceu, mr.is tarde, nue p director dos
Correios resolveu trüusfcnl-t» dn agência dn

. < tiriinuvti.
O sr. iBenntton, enxergando nisso tuna pu-¦ nicrin. que nflo merecia, impressionou-se tun-,"'tto. no ponto 'le perder u ras-ii".
Nn Posto' Central da Assistência o pobre{unceionurio nicihoroHjj, .

A sallnha do Senado 6, como se sajje,
o iponto onde os ars. senadores ee re-
unem para tomar pacatamente o sen
cafO. Mas nüo sei* afl isto o que se lat
ali, jft se -pôde ver. Ella «5 mesmo mais
nm ponto de palestras mais ou menos

| intimas quo outra coisa qualquer.
Por Ismí» que «ali se esta ft vontade,

longo das vistas ou doa onvldos cario-
sos. sobretudo dessa gente bisbilhoteira
da imp-ren-a, todos a premiram, antes,
depois e fis veaes a,tC ua hora da ses*
sito!

Hoje ate* n sallnha ainda esta mais in-
nccesslrcl nos profanos... IHzeranrn-a.
ilcfciidc-i- por uma grude, qne mantém os
«urlosos do quo vno por lá u certa dis-
taueltt;

liste excesso de cuidados nas cerca:
nlas dn sallnha o ttttrlbuldo co sr. Pedro
Borges, <,ue 6 uma espécie de chaveiro
daquelle cenaculo...

Mlesmo asslui, com todo o pollclamen-
to tio carrauel-iino do 1° «secretario, mui-
In souto outra ltí, mesmo da imprensa,
p outros tanto se upp.oxlmum que tnde
¦peraobem do quo vac lli por deutro tia
sallnha, onde. em verdade, se dizem liõas
coisas,', mCrmonta nestes tcmpo.3 de:
guerra.. . .

Sinão. vejamos:, era uma roda de «ns
quatro senadores, ontro os quues desta*
cavitm*J30 um luibil político e -'lendor" e
o sr-, Fernando Mondes.

r»lsctitin-sc a poiwlbllldaxlo dc entrar-
Mos ua Riicrro. I

Havia uma especio de sondagem nas
opiniões... O sr. Fernando nilo queria
aceitar n hypothese, temerária, n. seu
vor, ;e conCessava-sc contrario,. absoluta*
mento cou tra rio.

Para convencer, ou coisa que o va*
lha, citava factos, annlysava situações,
tudo coiitro a gnerra,

Km corta altura grilava quasl:
Nüo pôde ser; não devemos nem

tratair disto..,
K outro:

Não, vocC comprobende que 6 pos*
rlvel quo as clrciimstanclàs nos arras-

i lem atC 1(1, « neste caso devemos tratar,
não sô tle discutir, ma« de apparelbar o

j governo para essa eventualidade. 10 vocô,
Keruando, que 6 da commissão de Diplo*
macia...

Qual nada! — veplleavn o sr. For-[
nnndo, f urlbundo. F.u uão. posso, nem
podemos fazer nndn,. Onde ó dinheiro?
Como preparar exercito e marinha, quo
nüo tomos? ... Olhem — continuava o
sr. Mendes de Almeida — estas coisas
sô so fazem com multo dinheiro. Vejam,
por exemplo, a campanha, dos jornaes
dnqnl « de S. Paulo... Quanto dinUel*
ro so lhes deu!

Aqui não pudemos apurar bem st o sr.
Fernando falava de campanhas feitas
por 

'governos 
passados, si da campanha

guerreira...
B terminava com esto estribllho:

Não, sou coiilru. 'Nõs não dev.mr,*-,
não podemos, entrar em guerra. Nenhum
interesse temos nesta coisa!...

. E o político -cm vão 'procurara conven-
cer o sr' Fernando de que a coisa não
ora «tsslni tão feia o desinteressante
como elle, Fernando, pensava...

O dr. Nilo Pc-anlta recebe a vi-
alta do Senado.

Visitaram liontem, no Itamaraty, ao
dr. NUo Pcçanha, o dr. TJrbano doa
Santos, vlcc-pre-dd-ente da Republica, «
o dr. Peruando Mendes de Almeida, da
comnilSBÜo de Diplomada, do Sonádo.

Foram ambos retribuir a visita qne
o chancellar ílzcra -ao Senado.

'A impitnsa, no Itamaraty

Segundo eoramunleacão hontem feita
polo dr. Teixeira Leito Filho, serft luan*
gurnda hoje, fts ÍS horas, a sala. que, no
Itnmaraty. vae ser destinada aos repro*
sentantes da imprenso.

Fabrica ae TeciAos
Corcovado

V

Pntre' patrões e operários

Um g-rnntle comido dt» h«>-
lltliirlodntlc do* oportirlnsi
da «Conflunçn Indutstriali

0 chaicéii-M allemão
teria rennnelado ?

0 presidente do Club
Syrio Brazileiro

festejado pela colônia
syria do Rio Noto

«Firmada por varias a-ssignaluras dc mem-
bros da iniportanlc colônia syria de Rio Novo,
Mittas, recebeu o dr. Porto da Silveira, nosso
Nm-K-alniro «He redacçio e presidente do
Club Syrio Brazileiro, o oamía que abaixo se
•egur.

i'.' ura attestade dc -rrande valor social,
quer pela maneira captivante com que se cx-
premiei, qtu-r «pela conf;-i30 espontânea que
«mtito '.honra o iofstigavel prcsidenüe do Club
Syrio Hra-iteiro, onde vêm prestando os inais
relcvttntcs atrviços.

De outra* «IÃtd*:-i do interior de Minas c
S. Psulo, tem recebido o <lr. Porto ds SHveira,
telegramniaj pcssoa-is de varies cidadios sy
rios, negociantles, agricultores, contimio ex-
pressivas manifestações dc sympathia áquell:
nosso prezado collega, por oceasião do áeu les-
tL-jaid0 anniversario.

ilüs a carta :"Itio Novo, 8 de maio de 1017 a—
Exmo. sr. dr. Porto da Silveira — A
colônia syria desta cidade apresenta a
v. ex. as suas felicitações pelo vosso an-
nlversurlo natnllclo, e agradece sum-
inaniento os Inestimáveis sorvlços qtía
tom prestado fi nosaa colônia domicilia'
(1.1 no Hruzil.

Qno esta data so treproduüa por mui
tos nonos, suo os nossos ardentes votos.
— De v. cx., etc. — Ganaan Antônio
Nelmid Hnblb Becbnra, Saleh Ohôcri
Saad, Fcllppe Bcaklinl & Irmãos, Hubib
Zoualn, Jllgnel Beltam, Zacour & Ir-
mãos, Salomão Letayf & C, Josepb
NohnoJ, .Tosepli Bellcm, Alsse Startlnos,
Nlcoblo Nolmy, tioubln Nelmy. l*aulo
Neliny o Antônio JúsC Lorenu."

;0 ENSINO DA RÀDIO-TELEGRAPHIA
NA ARMADA s

¦ Na sCde das Escolas Profisslonncs
vão ser ornados cursos d,o radio-tologra-
phia para os cfficlaes da Armada e da
Reserva Naval.

As Inscripções serão ícltas nos mozes
de junho.tle cada anuo.

As aulas serão Iniciadas cm 1C do ju-
nho o içnwirradas a 15 de setembro..

Cada dia que ho ptista mais se vae nc*
(travando n complicada situação dos
opciarlos da "llorcovailo**, visto a dlre*
¦otorla daquella fabrica manter o ílrme
j-rqposlto de so «kstoscr tle certos ope*
rurlos da scecío do tecelagem. »

Nestas eondlçdes, todos oa operários
estão no firmo propósito do não so sub-
metterom n» neto da dltoctorla duquclia
OKtiibelcclmcuto fabril, tendo, nestes ul*
tlmos dias, se verificado a, udliosào dOfl
operários de outras fabricas.

Fcllzmento os operários se tOm con*
diizldo. at«5 o presonto momento, numa
situação de relativa culmu, mus que ten*
tle a dosappnrecer de um momento parn
outro, si uão fôr modificada a attitude
dos directores da "Corcovado".

Para bojo eslft convocado um grande
eomlíflo. no patco da Fabrica Confiança,
Industrial, por oeeasliio da suldn dos
operários, ao terminar o serviço.

-Sabemos que osso comício tem por
fim votar uma moção dc solidariedade
aos seus ocllegas da "Corcovado", qno
Jil contam, nesto momento, com a soll-
dnrlodado geral dos operários do todas
as fabricas de tecidos desta, capital.

Daqui fazemos também um (appello
aos gerentes da "Corcovado", uflm de
ptlrem um paradeiro a essa íintlpa.ililca
situação, que bastante depõo contra os
créditos da mesma o colloca cm situação
iiiuiti* sympathlcu * causa dos opera*
rios.

Jft estavam escrlptas estas Unhas,
quando reoobOmos dos operários o se*
guinte ofíiclo:

"Exmo. sr. dlrector d"*A Época" ir-*
Saudações cordlacs.

'N«is, os operários grevistas, por moil*
vo de solidariedade para com os nossos
companheiros ameaçados de demissão
pela directoria da "Companhia de Fia*
Cão «? Tecidos Corcovado", vimes mui
respeitosamente «cientificar a v. ex. dos
motivos da nossa parede.

N6k. quo reconhecemos na imprensa
o mais legitimo representante do povo e,
¦portanto, de nos, operartas, pedimos a
v. ex. so digne mandar um de seus au-
xlllaxes apreciar criteriosamente a cau*
sa desta greve, que estamos certos de
que o valente campeão qne dlrigls piei-
leur/t a nossa causa.

Nós, sr. dlrector, nada pedimos de
descabido & poderosa companhia; pedi*
mos unicamente que ios nossos compa*
nbelros, envolvidos cm pequenas alter-
cações com um mestre, não sejam atira*
dos aos horrores da fome, c que o regu*
lamento em vigência ua citada fabrica
seja fielmente cumprido pelos mestres e
contra-mestves.

Por Isso, sr. dlrector, bem podeis ver
quo a nossa cansa fi justa c digna da
sympathia da, Imprensa brazllelru o de
todas as classes sociaes.

Sem mais, somos, com estima c consl*
dernção, etc. — O "comitê" grevista."

Escusado scríl dizer quo estamos
também acompanhando a marcha des-
ta questão, o nlnda hontem ali esteve,
colhendo Informações, o nosso redaetor
operário. „^**¦'--•¦¦' 

i, , i

Conferência Judicia-
rin-Policiiil

iti*.
Itetini*-** hoje, II) i liurni, uo *al,ln d*

Iiii.ü..ii>,- n Vi.. i. ii, a primeira «ecena da
tloiiferrncltt .Tuilliiitrla 1'ulliliil. cujo* Iniba-
iboi im., i>n'!' i .nu íi.-.i: . .,.ii !.n,|.'.i ua KCI1ÍI"
anterior.

i'i.'.ilii.i u* trabalho* o .i- -ctnbargailor
IMn,im,!.. ile Almeida li, >. . ttovenilo com-
parecer os sr*.: drirtnlmigtdor tlatululanu
da 'r.nii..-,. iiiini ti., tlitlniaiílii* Nitnl, de-
i.'-iii'Hiç i.i-.i- Kotitit Pitiitigrt, dn, Alfredo
Uu- .-II, i',itrli'ii Cm-, ,\i in .nu I,, Viiiui, Ali'
r.llr-n I.imI, I.-.iu .li..,t. .-.n!i.*i >¦-.. Aatolpho
Ole/cinli'. iliiuil \l-iiii:. -, umjnr Uaiiilrlm de
Melln, IMgurd SluiOv* Correu e Júlio ltnll-
ir.

Abnlsn dainoi a* condutor*, de ulgiiaia*
Via* iii, .i-. 'im- petlo olijecto d* ilin ii- :in
nu reuniilo d« boje:

('mi¦¦t|iuii'.*ii> dn r.ilii iu: Itelalnr dr. Au-
'. ''IllHl I.-Hl.

— A 0'ullilit do nutri,lo Federal lim
umn i.i :,., ,i. -i , ii. ii.-.i-ni,. i|ii.- urso renindc-
liir.

II —¦ r.ll.t deve constituir lim «ervlco
BtltonontO, d iitieutlendi» a cerlo* rarscterl*-'tico* i.i.-ih- , dependente liiimrdliitatnente do
chefe du Kitadti. Dove constituir umn Pre-
feitura.

IU — A ornnltAcIlo da Policia do Dia-
trlcto 'Federal deve s*r renlluail» de tnl Mr-
mu li cxoliill- tudit inilneii -in tia polltlea.

IV •— A base senti di» «ervlco policial de-
ve ,i .'..!.u' na centislíHMciio, do mudo ipie
0 chefo dc policia pn**», em caao de un-
!•,-..iilii.l'', empregar piovldencla* enersleuii
e prouiptai para xuriiutir o «eu fiiuccltma-
mento. Kntrotsnlo, 6 ainniellinvei, «alva-
Kiiiirdstulo -o tniii••• n im:ii.. nuiplu poder de cuu
t.-ii-1" do i-lii-li- Ue pollci*. iiuiii ,11-ii'iit.i' im
ii." rei- -iii .minrn em roíacjlá a certo* «cr-
vleoi pollelae* teclinlciu,

—• A Inspeetorl* de Invexlisacõe* B
('aplurt-j. numa poi-sirel reforma da

Poliiia, ilevc niereeer B mnln cuidadosa nt-
tcncilo, cumprindo melhorar n ¦Ituitclt* dou¦- o-. n«''iii'-.. iii-.iiuil ii-i iuii-n- .uiiiM.ie paratnrnnl-nj pmfiHeioiiurH. O numero du« ucen-
tei deve M-i- urcenleinniitc itiisui.iitnd".

VI — A policia de CBnttra deve eer tul-
optmlii, nem enr«cter de itiamoviliilldudc.

A' ,li ,;n-n ii do flIBCClonarlo deve preceder,
cntretHutu, procatso iiiliiilniniratlro,

A carreira policial deve n^r tirganisáãa de
tnl modo que os proprion roudnntc* (>*unrdni
civl*. uoliludos ,1a iti-iüiulíii in - t.rtiu ruiicor-
rer 11* vnjas da Inipectotla de InvBBtljrafHSoB
e Ciiptnrn*, c. umn ves nhl ndmlltiiln^, gal-
."in- os um: i elcvudiiii ptittos policities.

VJ-I — Niiigitom deve cntrnr pnru n Po-
llciii .-..-in pi,>va: eupeilae* de hiibillliicilo,
nem nellu ascender sem liistriicaflo techui-
cn obtida cui Bicoltt* espechtes.

VIU — A Ilr!<ntltt Policial deve «er tub-
metliilii immediiilutiietitc A autoridade do
chefe de polielti.

As conclusões tit-linn limitam-se a traçar
as linha* nu í.iiiiii., "i.neH ilu reforma.

Nus nutra» thosBi do prograrama seriio
estudadas pelos respectivo» relatores as di-
i.-i- in dcpebdonçliii do serviço pulici.il.

Idcntlílcac&o : Ilcliitor: Kdj-.ird Simões
Corroa',

— A prova de Identidade deve ser In-
dependente tlu folha Corrida c de uttestudo
de bons antecedentes.

II —¦ A polida pildo nppichender as car-
teirus de idontldsde, quando o jcu po*-
siiitlor iufriuju quiiliiuer disposição do Código
Penal,

III —"Dentro dus leis c regulamento* cm
visor fi a poliria incompetente para trnn-
car ss notas oriiindiie de sentenças do poder
Judleiurio.

IV — t) arebivo judiciário do CDistiicto
Federal, que i o archlvo criminal do eablnc
te dc idontificucão, exige, jiois, urgente, rc
lundelncüo no sentido de se regular a nttea
tsçiln dc antecedentes c o cancellnmento dc
notas,

— O nssuinpto pôtln ser regulamentado
sem intcrvcucSo «Io poder Legislativo, dada
s autorlsacHo no poder Fxecutivo para re-
formar o* serviços pnlleiacs. (l.ei n. i!-'''.'.
de 5 dc janeiro de 1917).

Vn — R' desejável que o poder Legisla-
tivo iiãi^ demore pnr mnls tempo a ndopeão
no nosso systema penal daqttellas medidos
que visam c facilitam a regeuerneflo dos cri-
minÕBOB.

Inspectorls dn Invcstii-ncoci" n Capturas:
Itclator: major Bandeira de Mello.

i— A actual estruetura da I. de I. c
Capturas desde que se lhu reuuum serviços
que representam muitos de seus melhores
meios dc accuo. nilo entrava, antes facilita
o trabalho profícuo da investigação, em to-
dos os seus objcctlvos.

II — Na insolúçUo dos vitses problemas
que dizem respeito ao recrutamento e 4 rc-
muneracüo e profisslonallsacüo do pcssoul,
problemas jft -debatidos neste humilde tra-
balho, é qun estti u causa primaeial da si-
tuac.no interior cm que, no ponto de vista
techuico, ainda se encontra a reparticSo que
temos a honra de dirigir.

(III — E' indispensável: Io — o recruta-
mento dos investigadores em tortas as diffe-
rentes camadas sociaes, a cspccialisacão de
nctlviiltide, um "controle" forte, uma rnmn-
neracüo tnniov c a vaníngem da aposentado-
ria, escolas theorlco-pratlcas, direito de ac-
cesso por meio de concurso, a organisação de
fartos «rchlvos criminaesi, collaboracüo dc
outras repartições da pelicia; 2° — a centrn-
iisacão do serviço; 3" — a incorporacüo do
serviço do identifiencílo (I I. I. U. a exem-
pio do que se faz cm Buenos Aires, iSao
Paulo, e outras grandes cidades, que vive-
rum sol* o reglmen da mitonoiuiii e institui-
rnui o da centralisacão. ., .. ._

A liberdade tio votar d
ínyüio piírá os lunc-

cionarios da Saúde Pu*
blica

O nlnioxai-ifo da Saúde Publlci*
esta distribuindo cédulas com

o nome de Mendes Tavurea
O inlnluiro dn JiMllctt (leve loiiiui' com tir-

cm.. i.i, ruergieua provideneln* no .¦ •.,i.,1.i
de luutitrr coiuplria lllirrdnde clcllginl uii
repartlcAti da 1H11111I0 Iliblicu, omle fi ginudita ('«luila e prrmílii tln* nltoi funcrlniinrlai
em favor «Io vamplio GUeudoi Tuvnici ,- «eu*
acolyto»,,.

nu títulos iliii iii,nl,- .'.. ¦ fuiieeliinarln* 0I<
tflo retido» uni gaveta* dos Pngntil» a Vace*-
rn ;. (Jiicnm fl viva forca obter que todo o
pi-' ."ul it lincca dn num rendia n* cedulu*
com oi Dom. i dn i|.n'i! ,iii.t ijtit* urgnnUuu
o orcnuieiito ds fome.

Por certo o governo tilln lem rouheilineii-
lo de i.im.uili i jinilfnrln politlni pura gnniii-
llr a reelelctln do CMpUla '.Mendtt Tiiv».
ris.

Urgem mtdlda* repre»dvii* nn sentbla
dnii iliefei tle «ervlco nR'> Intliilretii no ptel-tn iiiiiir. ipnl do "ii do riirreiile.'Prcin* a« im.iiíin.i e títulos eicliornu a
mui' ,I,ii-.|iihi i- utuu tiiiuiHtiiiu.Iilii,le ,'iuilr*
o direito de livre escolha dos raudldalo*,
«A I.i/,.n.I.i entrega «lun iloclinielitint pnra

O cxerelclo soberano do voto. prerUiiineiilu,n* hora da thninndii, qiiunili) nflo luniver mnli
tempo pnrn o exniun da eeiluln ou nlieriii-fiu
llll Iii' uni. I.' umi|,,'i-,i in.li' iii!,. o llll--
gnl.

1'ma TopnrtkAi» itiilill.a «traniíormadn et*
laboratório «In eunillilntuius com u iigurn-
vniiie dai iiiesniii« represcntaroni um ultra-
Je aos direlioii o it dignidade do povo ciiio*
ca.

lisporamo* que <¦ governo i-uni' lniiiiediit-
tn* nrovldoncla* uiiiudniiilii ipie o* Pagsnli
on Vncennli nflo estejam fora do seu devei
fnieudo cabala c retendo m docurocntoi
eldtiiraeti paru gniMiiliieni n reeleição lies-
sa piistulii soelnl, i|tie acDdo pelo nonie d*
atendas Tavares,

NA CENTRAL

IBevido no fallecimento do sr. coronel Jo-
sé IPedro Lesse, pae do sr. ministro Pedro
Lessti, presidente dn Terceira Scccüo dtt
Conferência Gudioinria-Policial, deixou u
mesma de se reunir hontem. Por dcsiguuçilo
do dr. Moraes Sarmento, viec-pvesidente, os
drs. Celso Vieira, Armnndo Vldal e Gabriel
Osório de Almeida .fiinior, acompanharam o
enterro do illustre morto,' representando it
Conferência.

Fallecimento do 2o vi--ce-presidente de
Ooyaz

•G.OY.AZ, 10,. (A. A.')- Após lenla
agonia laltcceu liontem, p coronel
Apprlglo José de Souza, 2: viec-pre-
sidcnle do Estudo, em exercício

Todas as repartições estacloaes e
munlciptres stispenclerairi o expedien-
te, hastcnndo a bandeira om funeral.

Assuinirfi o governo o presidente do
Senndo. O Congresso suspendeu as
scssòes 'preparatórias. Os 'luncraes
serno feitos por couta do Estado-.'

" Sr. Betltnian fíollncg

r^MOül''». 10 (A. A.) (Urgente) — Um,
telegramma de Ziirich. aqui recebido, infor-!
ma (pie o dr. Ilethmnnn-Holliveg, ehancol-J
ler do Império Allemão, apresentou sua re.-j •
nuiicia.

próxima inatig;
da 1" Exp&ição

Nacional de dado e In-

No próximo dôininc-o, 13 de maio, será
inaugurada soleiiinemente -a Primeira Ex-
posição Nacional dc Gado c Industrias
Annexas, com a presonca do sr. ,presi-
dente da Republica, ministros e altas pa-
tentes militares.

Serii nm verdadeiro Acontecimento a
inauguração deste, importante ceriamcn,
promovido pela Commissão Porniauciite
de Exposições, sob òs auspicios do mi-
nisterio da Agricultura, Industria o Com-
mercio. ,. „. .

'OMt'^-<SÍXf^*^
Por portaria dc botj,tent, o ra'. ministro dns

Viiujiio dciiiiltiu o iitixilini' do eseriplit (111*
Bocretaria dn K. if. Cínntrul do lírnzll, .('tuis-l
Io TWruec!: Piiripiim «le AJiiieidn, por cstiii-j!
iuciirsu no nrt. 77, do reüttlniiicitlo (ttlian-í
dono tle emprego). Pnrn esse lo*sur; sei-flll
nomeado nm-dos ntnÉIlttvcs de cscri|it.-i itddi-í
tios -tln liücccuo di* ConaUuccau üx mcjuiaii

j Estrado,»

Não se realisou a an-
íiimciada sessão

preparatória do Club
Militar

Ao contrario do que foi propalado por,
alguns jornaes, não se realisou hontem a
aiinuriciada sessão preparatória do Club
Militar.

Alguns reporters c photograpltos que
etc ao Club fórum, á esta de informes,
foram recebidos pelo thcsoureirp, que
lhes declarou -não ter o Club cogitado da
tal sessão preparatória.

E, de facto, estava o Club dc portas
fechadas e ás escuras.,.

O sr. dr. Lauro Muller; ex-ministro do
Kxterinr, foi hontem uo pnlaeio dn Prefei-
tura, tiiiin dc cumprimentar o sr. pre-
feitu.*Nil6 estando na Prefeitura o sr. dr. Ama-
vo CaVálcantt; (pio tinha saido pftrn ncom-
panhar o enterro do iiae do dr. Pedro T.es-
sa, s. s. o tr. dr. Lauro Muller foi recebido
pelo dr. Titulo Blariinhilò offk-ittl de galjinc-
te do sr. prefeito.

•em Vlllit Isabel, defronte fl Fabrica.
Confiança Industrial, um "mpetlng"
operário, afim de ser votada uma publl*
ca manifestação de solldarledndo daquel-
les operai-los uos seus collegas dn "Cor*
coviulo", fnr.endo-sc ouvir vários ora-
doros.

O dia no Senado

0 povo ds Ignasst* o a Câmara
Municipal enviaram

nm expressivo telegramma ao
dr. Nilo Fcçanna e de

apoio ao vice-presidente em
exercido

"Dr. Nilo Pecanha, ministro do Ex*!
tcrlor 1— Rio — O povo de Iguassu' o,
a Câmara Municipal, desvanecidos fls
constantes attcnçõos de v. ex., que, nn
sua brllbanto e gloriosa passagem pelo
governo fluuilnciisc, tanto os distinguiu
com honrosas o repetidas visitas e as
mais caxhvhosas provas de alto apreço,
sentindo que os interesses do pniz exl-
glssem do acendrado .patriotismo de
v. «x. deixar o governo do Estado, para;
Ir exercer o elevado cargo dc mln!3tro.
de Estudo das Relações Exteriores, pnra'
o qun! 'foi Chamado pelo eminente sr.
presidente da Itepubllcn, vêm, cheios tio
saudade e dc inesquecível gratldüo, tra*
ssòr o seu applnuso, que 6 o da Nnciio
inteira, ao seu grande e querido cheio'
e ao govonio da Hepubllcn.

Os votos do v. cx., para quo o cs-
•forço collecfclvo do Estado, om torno do
illustre coronel Francisco Gulmnríios,
continue a sua obra do credito o do ro-
surgimento diis forças icconomlcas do
Estado, silo os dosto município.

Aproveito o ensejo para iielterar a
t. ex. os protestos do minha velha, aml-
zado o (llstlncla 

"consldcfacilo. — Ma-
noel Reis, proslilento da Câmara.'*

I

Cstüo eleitas as commissõea

O Senado l.crmiiiou hontem, afinal, a,
cilclcno dus suas coinmlssües permanen-
tes. Jfl nüo era sem tempo. Muitos dias
jft se haviam passudo «obre n elelçflo
das primeiras « nilo houve mais numero
para us ultimas.

Por mais que a mesa se esforçasse,
os srs. «wiiadorcs descaucavum nas suas
casas... N«s suas casas ou uu, rua, nilo
subornos bem; ao Senado G que nüo
Iam...

Hontem, finalmente, deu resultado um
pedido da mesa, a todos íeito, na ves*
pera, por tolegramnios.

Houve nunvaro para «se prosegulr
aquella eleiçlío, começada lia tauto.

Também nada muls ae íez.
Em todo caso, os srs. Urbano dos

Santos e Pedro Borges ficaram satis-
feitos; oKigoram as commlssfies.

A sessão foi aberta pelo sr. Urbano,
cerca daa 14 lioras, fi espera dos rettir*
(Ia tados.

O expediente constou de uma commn-
nlca.cilo do novo chnnccllci-, sobre a sua
possui.

Passando-se, então, & ordem do dia,
foram eleitas as commlssõco restantes.
Reeleitas, devíamos dizer, pois que wl-
Jns não soffreram alteração, ficando,
como no anno passado, assim constitui*
das:

Agricultura, Commerolo, Industria c
Àíiçs '— Abdon Uaptlsta, Eloy de Sou-
za e ^'ldíil Ramos.

Obras Publicas — Generoso Marques,
Sllverlo N'firy ò Soaics dos Santos.

Siiudo Publics, — Costa Rodrigues,
Rego Alourelro 0 Ribeiro dc P.ritto.

Instruccno Publica — Murtluho, Soa*
res dos Santos o Luiz Vianna.

l!,?(lnc(,'ão do Leis — Walfredo Leal,
Antônio ile Souza o Thomnz Accloly.

DR, FREDERICO EIRAS
Do Hospital <l'Urolop;l*t da P.vri»

VIAS (JRINARlAS
Reaidt

H, S. de Copacabana, st*C
T.elcph.: Sul silS.

Consult.: dc .1 in ,% <
Rua da Quitauda, 50.
Seleph.j;.Central _.*__

RiiunlU-SÇ, pela primeira vez, liontem,
após a eessão, % commissão de Legisla*
ção « .Tuslica, qne C composta dos srs.
Epitacio PessOn, Adolpho Gordo, Rny-
mundo do Miranda, Arthur Lemos o-
Guilherme Campos, que Sc aclin au-
seiite.

Foi reol-fllto presidente da mesa o sr.
EpUnclo PessOa}, woolvendo-se ainda quo
a commissão su rouim iiw uuti.rtiiM-ícirUo.

O sr. Francisco de Assis SiinOes Qorríttfi conforente de '2' classe Uu Jí. F. c. do
llrnrll, e, Btt piiuio, tiuliiilliou nu eíUCllO
dc iPrudsnte dc Moraes, sltllfllla na liuhu do
cenlro, dessa vln-feneii.

Em tinia 0 qualquer depsntlsnelá dn Ceu-
trai, conforma t de praxe, oxlate uuin influi-

dade de livros para rOBJSttO do docutueuto»,
livros esses ipto sobem ou de*C0"h dc impor-
tuneiu, eouíorniu a utilidade dt) cada um dei-
les.

Pois o sr. Rliudes CoriPn, em que pesemopiniões contrariai, acaba dc, com tt maior
oiiciuulldiido quo ao p.i-i iu iniiiainur, desço-
lirir um novo ptocciio pnra .1 clust-lficuctc
burocrática desses ilvros-rogistro*.

o dr. liciijiiudn Jncob, ínipector Interino
do trafego 110 2" districto, era oftleio dlrlfftdo
ao dr. Antônio Carlos tle Andrade, sub-di-
redor du '2' divisão, scioutlfieou u este seu
superior hierarebico da magnífica descober-
ta do confereiito Simões Corrfu, sendo (pie
**4 iilm |,ropiiK um prêmio para " nlliidldii
íuiitclonaiio, por não querei,' que se levasse
A couta de pioteei.ão o seu nesto dc eleva-
da justiça administrativa.

O eonferente Simõeii tViireii, quando ser-
vindo na cstticilo de Prudente de Morno-,,
dividiu os llvius-registros, sob sun itiuiriln,
ent espécies diffei entes, dando n eadii um
dellej u classificação a que tem direito de
fucto.

t) livro pnra registro dn nffidos, cinnnn-
dus dc autoridades superiores pason a tvl
0 tltuíu de "dloeumentos iiuiiortuiites"; o
destiuudo uo registro do '"memoranda" doi
chefes de serviço, o dc "Memorando* diver-
sos" c n-:,(iin por deauto.

Nas estações, porím, hn lambem um H-
vro-rogistro de documentos do somenoa im-
portancla, sendo que para este, foi escolhido
pelo ar. SlinScs Oonfu. Bravo!... um ti-
tulo mesmo a calhar: "iMeaioraudus vaga-
bundos"!!!...

Aconteceu, entretanto, oue o dr. Bcnjànür
Jncob, visitando, certo dia. a "estação dt
Prudente dc Moraes, deu eoin o livru-iegis-
tro cm que o sr. Simões CorrCn demonstrai
o seu espirito de synthcse ciassificudora
nilo gostando da idíu nascida no cérebro dt
seu subordinado,.,

E fez muito bera, assim procedendo 1
inspector interino do trafego no li' districto
classificar de "memorandos vagabundos"
nm livro em que se acham rogietr.idtts ordeni
do serviço emanadas dos tln. Antônio Car-
los de Andrade, Humberto Antunes, Uiccr*
dç IPsris, Luiz Carlos da IConseca o outrot
çonSplcuos engenheiros da Oeutral, inclu
eive o jiroprio dr. Benjamln .Tacob, põdi
kveprcsentttr, nüo lia -duvida alguma, uu
gesto almplilücador de attribuicões, mal
cheira também, a desaforo c desaforo gros-
so !...

H, então? Pois os "uicinorandn" expcdidoi
por esses chefes de BOfvlCO, embora coute-
nhain ordens dc somenos importitni-ia, po-
dom lll ser cliisnificados dc vagabundos ?..,

JMesBB andar, o eonferente Simões Corroa
era bem capar, de, futuramente, sair-se dl
seus cuidados, c pregue ns etipa dc uni co-
piador qualquer, de documentos do ttgcnti
de «ua out ação, este Ictreiro: "Ottadúqulcei
diversas"!

1'oIh 6 isto: o dr. Antônio CniloB de Andra-.
dc reraettcrí, hoje, ao dr. Aguiar Moreira,
o llvro-rcgistro em uno o eonferente Siniõei
Corria demonstrou o sen processo oliginiu
de classificando burocrática,

Mas não vá o dlrector da Central piinli
severamente esse (uucclgnurlo delido 1
semelhiiutc facto.

Temos parn nõs que o eonferente Sitnõei
Corrêa, quando assim procedeu, nem de le-
V|> obedeceu ao intuito dc offender os seui
superiores.

Aquelle Ictreiro "Memorandos vngnlmm
dos", oh iutelligcneia desse funcdotVurldi
quer dizer "iDoeumentns de pnitea Importou-
cia", ou, mclhormentc, "Ordens secunda»
rias"...

Que a intencilo do eonferente Simões Cor-
rüa, era muito outra que ntto n pousada
pelo dr. Beujainiii .Tncob, prova o facto du
nlludido livro-registro andar na estticilo de
Prudente de Moraes, fl vista de toda
gente !

Uma advertência, apenas, dr. Aguiar, fi
Riifficiente para tornar o eonferente Simões
CorrPn monos maníaco, em questões dizei»-
do respeito & classificação do livrosi sob
sua guarda.

O rapaz, dr. Aguiar Moreira, parece tel
muito talento I... ,

X. X.
11 ii 11 um, ¦ im» 1

A At-jsoeiacilo Commercial do IRio dc ilM»
neiro recebeu, cm tinta de liontem da So'
ciedado Mineira de Agricultura, o seguinte
offlclo:"O sr. Raymuudo dn Silva A'ioirn, de Ita-
hira do Cumpo, oeste Kstndo, deseja collocar
mt praça dessa capitul, grande quantidade-do
fibra de piteirn e haolim, ãtogariti n v. s.,
por intermédio dessu illustre Associação, dar
do facto conhecimento nos interessuilos e
informar a esla ngrciniticüo as condições dl
preco que uhi poderão alcançar csscb pi-bdu-
ctos.

IReltclro a v. s.- os meus protestos dt
gi'iiude apreço e subida cniisiderntão.

Assimilado, Fidolls Reis, ü" vicc-presl'
dente.".

i*-B II «—> «I ¦

€onveução Turibio
A visita que o seu fundador fei

\ «A Época»
Esteve hontem -era nossa redacção o

cidadão Turibio Costa, que, nascido no
Paraná, vem, desde 5 de dezembro de
1808, pregando, por diversos Estados _il«
Brazil, as suas idéas sociológicas, afim
dc fundar um centro -que servirá parn in*
cremontar todos os ramos da actividada
liuiiuitia.

Esse centro, que terá por fim trabá-
lhar-em propaganda e organisação d«"Convenção Turibio", será fundado nes-
ta capital. -

Turibio dissenos mais que á sua idéa
têm prestado incondicional apoio homens
de grande snher e de rosponsttbilidad*»,
quaes sejam Lauro Sodré, Quintino Bo«.
cayuva, d. Joaquim Arcoverde, dr. Paulo
de Frontin, dr. Epitacio Pcs=c-a e o dri
Campos Salles, quando prosidente ds Re*
.publica, que o recebeu cm palácio e dt _
cujo f/.binete recebeu uma carta em lo
trás douradas, agradeccndo-tlie uma mcrt'
sagetn que houvera entregado c conci<
tando-o a continuar na luta dc seu!
ideacs.

Turibio pretende rcalisar, cm breve!
dias, uma confcrcncill c depois falar ál
massas,-apressando, -assim,' a evolução do
o»»
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#w ti. RRÂ\ UiVlA CASA ASSALTADA

& Üégrafelficá da Mberla rompeu r©<
laeêes ©©sa a Máasaanna

— •¦

Os ladrões penetram na casa de
um negociante e

1 roubam jóias, dinheiro e
Os franco-inglezes retomam posições perdidas e

avançam em vários pontos
a Republica ela Libe-

sia mapeia as
colações com a Alie-

PARIS, to (A. 11.1 — Os Jornnes sa-
dentam u SinpcrtBiici.-i que rCVCSta o
rompimento dc relacOca da Libéria com
i Aliun.iti.in, Inunda »er que aquelle ern
» nula ponto da Aflicn OJcdcntal omlc
tu allemfles pediam teildir c fomentar
IMiirbic* i|uc os ía\ «tecessem.

Cosas® os aiftemãos re-
tomaram «

immn obrigados a
abandonar Frensoy

roupas

LONDRES, io (A. II.) — O corre-
siiiiiidintc do "Times" junto ao quartel•:e:iü.'.il in«'«ic na França, descrevendo
oi ataque» com i|ite os allemttl icmpo-
rarlamonte reconnuiitaHni Ptjttooy, i\u
i|ttc a i.|" divisão tia re".'r\a alleniã e a
.t" divirto da Guarda Pruiilana atacaram
conjuntamente, ao qne parece, leparsdai
em doi* grupo?. As vanguardas cliesa-

> IMPORTÂNCIA IM RUPTURA — A ram, porém, á policio atacada em mas-
SITUAÇÃO DOS ALLEMÁES NAjaB» cerradas-* as suas perdoa Joram «>'"
LIBÉRIA.

LONDRES, to (A. II.) — Numa cn-
irt\Ht.i concedida a um representante
dn Agenda Rcutcr, dlsie o ministro da
l.lbeiia om Londres, cornmentando o

rompimento entre ntiuclln Republica c a

Alkmanhat
"Dc ha multo que a l.lberla tcnclonava

uli-pti.;- essa medida, pui» a população
cst.iv.» nmiosu por »c libertar da Inlluen-
da allemfi, que ncmprc foi um poderoso
entrnvc ao dcsenvolt intento do paiz.

Os alltinúes realisaram ua l.ibcrla
ivultarfaa lucros. Possuíam 70 -*| do seu
•ommcrclo, c cm Monrovla c ao longo
|0 litoral lia uma bnO centena dellcs —

Hiiquciros, comme*i:iantcs, Industrlacs,
itc.

I:stá ago.-a sendo estudada, em Wns-
lingtcn, b questão da deportação cm
na;r.t d; toda a colônia alitmã da Re-
iitblíca.

IV a l.Üj-ria o tinleo ponto da África

mdc 0.1 allcmaes uiuda exerciam a sua

ntluencia, c a sua e-itrada nn guerra,
•unudo ír.csmo não tivesse outro rer.ul-
i-.tio símüo excluir definitivamente a Al-

cníanha do Continente Negro, já sciia

mi acontecimento relevante;

divi-

mei, Grafai ao pe»o do numero, logra-
ram at tingir as nossas trincheiras — di*
o correspondente — ms» lómentO para
dali «errni quasi Immediatamento expul*
sa.», koiíremlo muito a aíçrio dos itoisos
canhões c metralhadoras, ua stu retirada,
o que dellas restou.

ICntrcmeiiíes, além dessas duas
sík-s, 01 aUeinüea trouxeram ao ataquO
uma terceira divllio, a saiicr a 5" divi-
são bávara, que eslava guardada, tle re-
...erva pelo commttndo Inimigo, O sogun>
do ataque foi lançado por essa diviíão
Inteiramente fresca, que de novo avan-
çou em massas profundar. Os nossos lio-
meus, fatigados, tiveram 0110 ceder ter-
reno ante forças c«tnni;ailoras, mas fo-
ram esse* mesmos homens fatigados —
accehtua o correspondente do "Tlmci —

que, algumas lioras depois, após toma-
rem íoíego, atacaram de nove e, a des-
licito das i.iRCntüs forças que Uns oppu-
nha o inimigo, o levaram de roldão, rc-
conquistando grande parte do terreno
abandonado. , ,

Táu avnltadas perdas teve o inimigo
que, contados todos os homens que ti-
nhamos «m linha, não chegaríamos a
uma totalidade egual & das perdas que
elle soítrcu.

sepois ÉGuerra
Miii-i-. il.i guerra, e?riio enormes ns

|l)».slliil!dadM parn as iit^sôas qne falam
varias línguas. 1'roenrao ost.udár lln-

gnas, i"!-c: !nliiii'uti? o (raneca o o lu-

Bifa. Para c^^-o fim, *ra iíeuliuma, p.irle
rmdercts i»btor rcsiillados tilo vantnjo-
mis cuinn na Hcrlltk Seliool
c'.mi;i:.i todos ns ilios enraos dessas lln-

jíl.-.*. diurnos v noeliiriiõs, ministrados
in- .iirnfifssorcs espífim^utndos. Prctjos
-rm i.'0in]H*tcneln..

N."t„ eniifníidniu, ."• na verdadeira Ber
llta Sültobl, iivoiiidn 151o nraiicp 110,
«11,!••:•. i.r.fi.i.) lln ".li.rnul .Io Brasil"

í iiida o afundamento <lo «Gorilzia»
M"^NtHVlDEO,;Í0. fA. A.)—Rcnnlü-

se ¦> Ministério piira tratar do caso U°
alunciamenio Üo barco'nruffuya -Opri""
tílii», nitd.i se sabendo ainda sobre
a U"i.ii..o que lomará.

Aviadores argentinos vão in-
corporer-fc ao exercito norte-nmc-
ricaiio.

Os allemües rcpcllid03 com gra-
ves perdas — Os francezes pro-
grldem

1'AHIS, 10 (A; 11.1 — Cominunieaili»
official das lõ hontfi,

Duraiito n" nolto o inimigo tentou, sem
resultado, algumas reacções dc Infanta»
ila, bastiinfo íracas, nòntfã vários pou-
tos da reglilo dc Cliemlri/deã-Damrti To-
das ns tentativas fracassaram sub a
ai'i;ílo líis nossos fogos.

jjm rontrnatiique mala vtoleuto f>d dl-
rlgldò 1'onti'a as jlosiçOcs quo liontem
conquistámos na reglilo de Cliovreiixi
mus levo igual surte, sem ter i-oiiseguldo
slquor luipedlr-uos dc rvallsttr novos
progroMoa d oecupar um ponto do apoio
forllflêãdo.

íieiilisfimiis progressos nas vertentes"'"''' "1!IC" I norte dó planalto de Vauclctci mima ope-
).ii,'fio dò detalhe, qne nos permlttlii al:u-
gar ns ganhos nnlcclores o tazev bas-
ttnites prisi.iuciriis. Estes pertenciam a
uma noyn divisão, reccm^cliegaúa a esta
jiaite da linha de frente.

A lutit de a,rtllhávla mantcye-so bas-
tnnle viva ncutes sectores. A leste da
••óla 10S, rm dtrcctjft.o a I.a Pompelle, ao
norte de Bazanvnus e na reglilo do
jletzeiTl, cseairamiiças de patrulhas o
combates de granadas;

Às uliln.as inforDiii(;fies recebidas us-
slgnnlam quo ns cinco nvlOes inimigos,
iladiis como sCriainentc tilllugldos, nos
(•r.iiinniniçados dos dlns -4 de abril. 2,
-l. õ o " do corrente, foram realinèiito
abatidos.

Hontcm os nossos pilotos abateram
iluls aeroplonos nlletniles, que se foram
despedaçai', em chnmmnfl, de euçontío
ao slilb; "

Os allemâes
a confsssar que

recuam
PARIS, io (A. II.) — Poi em maiias

cerradaa que as vagas de assalto Inlml»
gss so lançaram honlem sobre as posl-
Coes entre Ccrcny, Heiirteblio o o pia-
nalto de Califórnia; mas, dc novo, sof-
lier.im um eimagsdor revés, que lhes
acarretou perdas formidável».

Os acontecimentos destes dias permlt-
tem considerar curlosamcnto Irônicos os
io,iin-.-.nlarir..-. com que a Imprcnia al«
lentas »e refere ao reclio das forças do seu

pslz, dizendo que elle permltte poupar
as reservas, o que panec* tanto mais es-
tranho quando justamente o que o com-
mando allemilo tem feito 6 lançar des»
apledadamente as suss dlvlsOes no ter»
reno ji perdido, sem considerar, em ab-
soluto, a mortandade a que as expSe.

Alguns nomes que apparecem nos
communlcsdos permlttem acompanhar o
avanço dos francezes. Assim, ha nelles
menção da herdade de Lacorelle, situada
muito para além da crlata de Chemln.
dcs-Dames, a mela encosta da vertente
norte c um kllometro a oésto dc Allle,
que oa francezea também jâ estão con-
tornando.

Também appareoe citado a> Monu-
ment d'Heurtebiae", ao norte de Che-
mlns-des-Dames, no rebordo do planalto,
a melo kllometro da herdade.

Algumas acções bem succedldas, a
ntird'ste de Clievreux e a noroeste da
cota 107, visando o obra dc Brlmont,
permiuiram-nos conquistar varias trln-
cheiros alIemSs, numa apreciável exten-
são. Este c os anteriores resultados pro-
vam que 03 soldados francezes suo capa-
zes, nâo só dc oppfir uma resistência vi-
ctorloja ao» ataques furiosos do inimigo,
consciente de que o nosso avanço, pela
sua importância, pfk» em risco a seguran-
çn da sua linha, mas tambent que elles
podem desenvolver offcnsivas coroadas
d» êxito, no momento requerido.

•I"

.,TKN'ÜS AIRES, io (A. A.l — No pro-"tiniu 
uva 2+ do borrrritê, porilrfio pata 05 Es-

óilo» r-:iid.-:s, oa. aiiailori'3 argentinos Tino-
loro 'ftií, Sancfvein c: Báaaèilüaao, que se
¦ão •Incnrporur, cemu voluntários, ao exercito
Uxfcr'uiier:cauo

Uma esquadrilha allemã cher
ca»se com os navios inglczcs c
bate em retirada.

i.ONDSES, io (A. II.) — O almirantiidõ
íntr.inclti :•• l ma esquadrilha íngleza composta dt crir
saihVnri ligeiros e "de.itroyers" cnconlrpti cs-
tu íiTiiihã no Mar do Norte on;.-V eontva-ioi-
prdeiros alléoiürs. Os navios inijlezí-s maça-
rum ánuicdiatámcntc os aUVinács, perseguiu'
do-c-i ali- qnàii a Zçel>függc.

Tivemos apenas um hornciii fcriJo.'IV io .?.-'. a a trer iiue os navios iirniigoi
fortm .-.'.fMüIJo.s pelo noijo fogo".

0> mim resso alie-
mão

NOVA YOITK. 10 (A. A.l -- O chefe
E.i.-iiilihtn Hillqitist desmenti! que a winfereu-
¦iii ilo Stm-Uiilino lenha sido urgauisada por
ailctnuVs é dia que a iniciativa dn mesma per-
lenrii nos itnliiiiioj, uórtc-nmericunoB n liol-
laailézçs e que o chefe espirituul da Copie-
rencis i! 6 deputado lielgn Huymaus, cucar-
Wcailo inimigo da AHeiiianhu.

A LIBERTAÇÃO DA GRÉCIA

PARIS, io (A.H.) — Os jornaes vêem
nas grandiosas manifestações pró-allia-
rios de Salonica uma neva etapa para
o movimento libertador da Grécia, até
iqui curvada ao jugo germânico.

UMA ENTREVISTA COM O MINIS;
TRO DO INTERIOR DA

ITÁLIA """

PARIS, to (A. H.) - O sr. Orlando,
ministro do Interior da Itaiia, logo após
chegar a esta capital, concedeu ao " Pe-
tit Piirisicn" uma entrevista, em que de-
clarou:"A Itália está uiiidã c firme na vontade
do prosegiiir na guerra de pcj.feito accor-
do com os seus aluados, ate o dia cm
que fôr possível realisar a única paz que
:onvém á sua honra e á da Emente, bem
tomo á democracia mundial: a paz vi-
•toriosa."

A Rússia reveluclo
nada

O "cemité" de Schlussclbiirg
proclamou-se autônomo.

NOVA YORK. io (A. A.) —'Noticiai Hc-
gntphíras vindas de Pet'rograd0 amumciain
r,-.ic a conirniilio rcvolucioiiaria.iíi.' Sclllui|ci
tiir;» proctanióirie auüinoma. ' ,

A ComtrrllsSÒ nomeou v»rio» sub-comitc»,
r- cudcn.lo o presidente e do:s ex-rocinuros do
"Z'.ms-!ovs" e ordenando a confiscacão dp to-
da a propriedade patlicular e rendas corres-
pondentts.

O assassinato do general Kart-
zoff.

NOVA yORK, io (A. A.) — TclrBram;"»
de Hi«a confirma a noticia do assastihato do
iiia;iDr-í»tner.il Kartíoff, commandanfe da di-
visão dn atiradores da Sibiria.

Os boatos de paz ¦
NOVA YORK, in (A. A.l — O " Kve-

i:;n;: Mui!-' mz nwc.hr, autoridades alltda não
conieguíraiu esclarecer os coni.tas iniistentís
que circularam na Bp|*a desta ciJad.- sobre !er
a R-.ÍSsla feito a paz rm Jíparado com a Aüe-
íraoh.i, porem, restificaçúea impostas reccn'
twncnle |.clo conselho dos operários c ipldá»
dos Fí/bre rtíütudes do governo provisório
provocam liitrarntuillidade.

., <m >i «ai u »¦¦ »

f cjllsceu honíem o sa-
blo francez

ppef. Lancsouzy
PAUIS, 10 (A. H.) — PallCCCU hoje

o professor Laudouzy, ilú^auo da Facul-
iladi» de Medicina dè patiâ.

•• H. Chrlatovilo, élils ha dias uni sntlgo
i, .-:>,! .i dn.piille iniiiii.ii.li-. ,'• o psrslxi) doa
I.; 11.,.-- . AU »e a-ii.iitii mm tal tleicaio que
alK parece ipie o» Istlroei sfem cora eouiien-
llmeiito du pullel». NtO ha snranllua. IJiiem
llvei' tm »rus liai. "¦"' 00 tem que guavilal-o»
Mia dali OU fiitilu tem ipie pSSRSr fia llullen

' em i-laro, dc arma aro punho, A montar gunr-
du uo tpie lhe psrteiice. A» noite» |0, dlgu
mnl, porque oh ladrflei, em S. Clnlstovã»,
ilL'iu Hlll A llIS m.lalliil.a. . .

i ... vAiii a |irnpo»llo de um a ¦ ali.. Icrndo
a ,-ffriin pelu» ladrnc» uu madrusudu do
liontem, na mn Tujnty.

Na ema n. is daquella rim, retido ha nl-
|um tempo o »r. iMailanuu l''illiii, negoeiati-
te, titabslecldo con joalberin, A rua do» An»
ii.inlii-. n. ífí,

i:.i" m-ii1i.ii •.¦lien-u antc-lioiitem A caia,
Ah •-•:! 1|2 hors».

iliepols de ter tonindn a» roupa» dc dormir
revistou a raia como fita comimimtnontu ti
recolheu-ta no ISU ijuarlo dc doruilr quo fl»
ca junto A aula dc jantar.

Durante todu u noite nada de anormal oc-
currcii. t

Cerca da* 5 horas, tendo um filhinho do sr.
Marlano ncopilndo esto «enlior, a pedido, de
mu espoin foi até A «ala de jantar aquecer
cm um í.ijjiin-ii-o dc ului.il um pouco do lei-
te pura dat A creanca.

Na necaaião, porita, em quo chegon A sa-
In, notou .pu: dois relógio» ds ouro quo lm-
vin cnllocndo nobre a menu IA nAo «e mim-
vam.

estranhando es?n falia o «r. Afnrianno foi
ao quarto e indusou dc sua esposa ai új ha-
viu guardado.

Obtendo resposta neptlrn n »r. Miui.iiino
regressou A «ala para procurar o» relógio»
verificando rutão quo também havia desap-
parecido n teruo de roupa que ao despir-se
deixara sobro num cadeira nu mesain sala.

Uraüti! disso u »r. Miiriai.iio rsiolvcu per-
correr toda a ca»a.

illirigindo-se A nula de vi»ita» enconlroti
junto no corredor um dns eubides do gualda
casaca atirado ao chAo.

Pcnetrandii no quarto de vestir qne fica
Junto a «5tn sala pódc enlflo avsllst o Ira-
liallm dos ladrões. Alli indo estava reme-
lido.

O ciianla cnsaens e o Runiila vestidos es-
tavniu com ns portas libertas pura trai a
cnmpletiimcnto vastos. O toilette tinha ns
guvelns «licitas c lambem remexidas.

Dando um rápido hslsnc.i verlfieon a fal
tn de quatro vralldo» de »rda o ipiatro pe»
Rimli' de »us e-|i.,...i num du o.n..n pe
Cfil de tiiiipn; dol»1 ternoi de eaiemlru iciuio
um nliüln novo, Ire» OOlejai do iiieamn tecldn
e dott pare» de botina» de »u» propriedade;
rlnco ve»ll.llnho» de nua fillilnlin, um relo-
gl.i urti»tlct> brOBHtdOi um broche de ouro,
com um Inilliaiiir; n» do!» rrloilo» de ouro;
215|0UU que »c achavam em um doa boleo»
da rnlça qus drixArn »ohrn s cadeira o um
alfineto dc grsvata com tie» pérola».

Contmiinlrantlo o fe.clo i policia dc* io' di»'
triclo, o commlMjri0 Mello, que ettava de dia,
ordenou a um agente que íotie immcdliu-
mente a lua caia |>ara fuiífr Invcitigaçôt».

O agente li <»lcvc c interrogou Hgelramen'
te a crcida do ir. Mnrianno, de nome Iialtina,
limitandoie a iiso a ma accüo.

a. sós, eo® e 70§
Teruo9 iob medida de lindíssimas oa-
Bomlras ínglezai do para lã» Corta ame»
rlcaao. Avlatnentoi da primeira qan-

lidado. Neganola o capricho.
COSTUMES TaILUURJ PdUÍ DAME3 SOB HE019..

PREÇOS RHDUZIDÜ3

CASA NEW-YOSLK!
RUAUHUGUAYANA, 93 Ca/#M»n* 3tt ft.

ilintre Hospício o Alfandoga)

¦ »»¦¦ . i ¦ ¦"

1 i

No Circulo Catholico

O imito «offrido pelo nrgochnrc Maiianno
Filho é deverão myiterioio.

Segundo ficou apurado, oi 1,-lríci entra-
ram por uma Jantlla da sala dr jantar que
dá para o quintal. Abi, todavia nenhum si-
gnal dc violência foi noUdo,

Ha ainda uma circ-.imstancia intereisante:
um inoringuc que citava no jiarapeito da ja-
ne'.la foi encontrado no ihio, intacto, aüo
obstante a jantlla abrir para dentro.

Iialtina, segundo di* o queixoto c lua em-
pregada ha oito nn,-. mais ou turnos. I-- .sa
lapatlga, porém, mantém relaçür» com «am in-
dividuo» qifc «oitumain a ptrambular por ali.

N2o foi só, porém, a casa do ar, Marianno
a que foi " visitada" pelo» ladrSe».

TÍMc» também eitivcram na de n. 35, rc>'1-
dencia do »r. Armando de figueiredo Caru-
pcMo, dc onde roubaram 150$ em dinheiro e
Utn terno dc roupa.

O 6r. Camprllo também apresentou quiixa
á policia.

Na deí.-gicia foi abert0 inquérito.
Conseguiri, porém, á policia descobrir os

ladrSe» f

As conferências do padre dr.
joílo Otialbcrto

'A ALMA E O CORPO"
Iniciando A -,<-1 i>¦ de coiifereniis» que ur»

gnnlsnu para esto nunu, o padre tlr, Júlio
(iuallicrto dn 'Ainnrul renliiou boutem, A» ÜO
hursi, no Clreuln tlulbollrn, uma palrntrn
inbrc o »ugge»tlvo thrma: "A slms n o t'<ir-
po". A rata vonferincls, coinu era de rape-
rsr, dado o incenso nleancado pell» ante»
eedrntci, compnieini graude numero tle pei»
soa», ficando comnleiamente cheia a um|ila
ssia do Centro. Huvla gcule nío i-.fi no sa»
10o como nos corredorr» e na «acuda. ,

A's -O hors», com a prr»encn do ir. ear-
desl Arcoverdc, quo nvMimlu u prenideutln,
ludeudu pela directoria dn Circulo Cntbnll-
co, o padre tlr. Joio Ouslbtrto, lublu A trl-
iiniiii, para faier »ua conferemis. Kna ps-
If-sti-n, como toda» na que tem feito o llhia-
tre tmcerdote, foi uma bella confereneln.

O orador comecn estudando rninueiosa-
mente a alma. Assim, vêm logo a falsr doi
que negam e a iiiialyuai- na commentnrlna
que estes faacm com o intuito de negai-u.
Èituda, entto, es»cs commcnlsrio», provan-
do a illoglcidado em quo io apoiam, ]¦'. fas
um rápido hlatorlco dt. toda a philosopbla,
vindo de Ariitolclrs a BergRon.

1'ouco a poueo, A proporcilo quo examina
todas aa phlloiophins, n orador vsc colheu-
do argumento» cm refurco daa auss asser-
CSea, até chegar A .psyebulogta modernn,
unanime qus»i cm proelamar a exiiteneiu, no
¦elo da materin, de uma entidade aparte e
immateiiu), entidade que guia squella, fa-
tendo de um todo que aerin desaggregado
uma machina perfeita c eurythmien.

Abi chegando, o conferenciata entra no
terreno do seu thema. Quer—declara—pro-
var, A Ias de toda a tr-ieuciu contemporânea,
que a alma nüo & uma cntidsdo aparte do
corpo.

Ambo- silo autônomo», porím, operam de
onimum accntdo. E' bem corto qno esse

O Chile hesita ante a
conferência dos

neutros
SANTIAGO. 10 (A. A.) — O chnn»

cellcr Alamiro Huidobro, interrogado,
pela imprensa, declarou que o governo
cita ainda estudando si o Chile deve oa
nüo adherir ao Congresso Nculral do
Duenoa Airei, nada havendo dc reiolvldo
ate agora.

A INDEPENDÊNCIA
. 1 «i«

Mobiliário completo para umn casa
'com36 peçns por l:6Q0f000

KIJAIIOTHIiATKoi *»

Telephone C 704'

O sr. Marianno soube por um guard* civil
que na madrugada de honlrnt. ouvindo um vo-
r.erio na r-.ia Amélia, que passa nos fundos da
casa desse senhor chamou psra elle a altenção
do guarda nocturno, tendo este declarado que
6.» tratava de rapaics de confiança que a» ve-
Sss auxiliavam a policia.

HOJE

RETALHOS
Eni todas aa secções do

ACHADO MYSTERIOSO 1 POR QUESTÕES DE CIÚMES...

A ALLEMANHA NAO ATACARA* 03
NAVIOS AMERICANOS SINÃO

DENTRO DA ZONA DO
BLOQUEIO

NOVA YORK, 10 ÍA. A.) — O Dc-
parlamento das Relações Exteriores de
Berlirri, conforme tèjcgrainnias dali, ra-
tificou ao correspondente da "United
l'rcs3" qun a Allelhanlia não atacará os
Estados Unidos e que seus submarinos
não torpedearão vapores norte-america-
nos sirião dentro da zona do bloqueio que
delimitou na nota de fevereiro ultimo.

UM SUBMARINO ALLEMAO POZ
A PIQUE UM GRANDE

VAPOR

NOVA YORK. io (A. A.l — O "Daily
Chronicle", dc Londres, atacando o Al-
miranlado, dia qntf, lia duas semanas, um
submarino poz a pique um grande va-
por. perecendo setenta pessoas, entre as
quites algumas personagens conhecidas.

O serviço postal entre a No-
ruega c a America do Norte está
suspenso.

WASHINGTON, 10 (A. A.) — D.vid0 a
ixifíiculda.lrr. naturaes, rurgidas depois da de»
clarríção dè integra dos Estados 1'nirlos á Al-
kmaulia. ficou siispchsd o s-rviço postal en-
tre a America do Noríe r rt iNorucga,

Essa resolução foi nulificada aos demais
paiies nc.itros.

Forant vistos "destioyern" ai-
lemaes nas costas anglo-hcllfin-
dezas. .

,i

lOiÍDRES, io (A. A.) — Noticia-se of-
ficialiiicnte que foram sorprCiicuikdos "d^s-
¦troycrs" de nncionalidsde «illeaiã er.tr.c as
ceãtas anslo-lioll.ir.-lc/as, os qua'es fugiram á
preiériçà dos cruzadores ingleics.

BOUQUET
Cigarro mistura nma dolicia

da cnsa VEADO
3oo BEIS

A FrancaO acaba de perder nuiís um
dos seus ífinniles homens. Desde qun re»
limitou o grande çònfUçto quropèn, cila
tem visto desapparcecr suecesslvamènto
os «eus Iiimlnatçs du sclonela e das
artes.

Õtltr'òlra, quando morria um desses
homens notáveis, voltava-se « attoncilò
pura os jovens que Inlçlnvam a sim ear-
relra no mesmo ramo dn sçlencla c que
Jú vinlia.m ercandò um nome o já so po-
ilkim ilhier uma esperança.

Hoje, porím, esles perspcdtlyas são
somlirl.is. A moolilaile to'lu ellii se
contra nò "front". As academias estão
tlosiitlas, os gvàiiàes laAiorõtorlps vazios,
as escolas de bellás-artés sem a frequòn-
eln iiiiimailoin do então.

Assim, fi tnnto mais lamentável o des-
niip:i.reeimmito dos homens illustros,
neste nioiueuto, eni que nem ao menos
podem crear os snbstltutos.

Loui« Thcophlle Jjoseph Landouzy
contava 72 turnos de eilnile. tendo nas-
fiilc. em Ilclms, a cidade mitrlyr, a L'7 de
mnreo do 1845:

Formado em Paris, reeobeu, poueo de-
pois, titulo de offiehü da Legião de
Honra.

Foi nomeado professor da Faculdade
tio Medicina e medico dos hospltrtes.
ÍCiies os sârvlcps que desde leso prestou
nos pobres o por sun, ileilieaijilo o amor
fi scleneiíi mcdlwi, foi eleito membro da
Academia de Medicina dc Paris,

Por longos ánuos miinleve-o seu con-
siUtorio ü ''un da Universidade, em Pa-
i'l«, e que era frequentadisslmo.

Em' 1007 contratou casamelo com
nime. Buloz, senhora, ptUeueente a umn
distincla fuiullln fraúeiza.

Foi, alguns «unos depois, laureado
pelu Academia de Selencias e pela Aea-
demiti do Medicina,.

Redigiu por muito tempo n "Revnc ile
Méiléelne" o foi, mnls tarde, medico-
chefe do Ly.ceu .liuison Ue Sáilly,

Deixou, entre outras, as seguintes
obras: "Convulsões e vmvalysías ligadas
lís meningo-enceplmllfes frontó-parlè»
taès'! (1S70), "A serotherapiu" (1S0S)
e "(ilossnlro méilleal", de colliibouaijão
com Jnylí (1002)-

O nickel o a prata en-
contrados são o

pro dueto de um furto
Jft estft apurada n pjrocedcueln do dl-

nheiro, cm nickel e prnta, eneoutiiiilo
liontem, fi noite, íior um empreeádò do
ilr. Dullhorme Medliia, secretario da
legaçflo do Chile.

Ksso dinheiro, na Importância do
11700$; pertence ft fabrica Soiiüa Cruz,
lm üifi« vietima, de um furto.

O gerente dn fabrica havia, recebido,
na sexta-feira ultima, 20:000?, cm nl-
ckcl e prata, pnrn fazer o pagamento
nos operários, cm numero approxlmado
de mil.

No illn Immediato -Ool uoluda a falta
de 3:4.50$, tendo sido o facto eominuul-
endo ft policia do 17° illstrlcto, que eu-
tietou diligencias, nada, por6m, conse-
guindo nverlgiinr.;

,lft estava a policia sem osperaneas de.

Um indivíduo abando-
nado pela amante,^

tentou matalna e suiei-
dar-se em seguida

Uma scena dc sangue oeeorrcu hontem,
ft noite, em uma eusa dc eomtnodos da rua
dc 'D. Carlos I, nntiga dc Santo Amaro. Um
iudividuo perverso, <fe mios precedentes, co-
nbcciiTo ha muito tempo pelas uutoridsdcs
pplldaos, vendo-se desprezado pela nmapte
tpic o abandonou por nau poder supportar
os uiAdh tratos que o mesmo lhe dava, teve
com a infeliz um encontro do qual resultou
umn secna de sangue.

IBram vinte duas horas, pouco mais ou
menos, quando á nacional Camelia de tal,
com 20 annos. empregada ft rua Murqur.z
do 1'aianii, n. 31, estando na casa n. 120 da
rua de Santo Amaro em visita a uma pca-
soa de sua amizude, viu co msorpresa que o
seu iis-umnsio Hergio de tal, dc quem se ha-
via separado, entrava ua uieEiun casa.

, Sem dizer uma st> palavra o indivíduo em
!0 facto; i/uando liontem foi cn- questão rc approilmou da mulher c raiiido,

eontra.lo o dinheiro. | sncou de um punhal cravundo-lhe, a arma
A' vista disso, « pollein resolveu de- i no peito do lado esquerdo. A infeliz gritou

ter o motorista ,1o Lo-c^nhão que ^^TJ,^ 
" "" ""*> ^

conduziu o dinheiro, ,l!ose Antônio; o ãerjrlo a este tempo procurava galgar a
ujudiiute deste, Torqualo Nunes; os ear- [ ruill 0 que conseguiu, mas, com tanta in-
regadoies Ângelo llia.s Fonseca e Frun- , felicidade que ao transpor a porta foi se
cisco Llbunio o os vigias da fabrica, An-
tonlo Coelho Ferreira e Anlíonlo Fer

{accordo poucas vezes í roroplotu. Í> quando
« completo o homem alcança o que de niuis
al.-vuntadci pôde aspirar.

Ustnila. depois, cada um de per li, e diz
que a alma penetra no corpo mal se ea»ain
aa suas! duas células gcnctrir.es. líulão co-
moram nmbos a sc desenvolvei», até a com-
pieiu plenitude.

Ob mnteriullstas bnseam todn» n» sua»
theorias num conceito falho. Comparam o
homem n todos ob aniraaei», dc que í, dl-
zem, a devradeira ctspa, ou melhor, o mais
aperfeiçoado.

Nessa simples thenrln o orador, encontra
umn fonte incBgotavcl de reforços as suas
OSsercOes anteriores.

Si o homem foase um animal polido pela
natureza, um Irracional que ns necessidades
vitaes foram tramíormando lentamente ate
o aperfeiçoamento máximo—o homem, esse
homem seria inorphologlcaniente perfeitiesi-
mo, como aliás ainda não í, mas nüo teria» as
fucuhludes moraes quo possuc, nüo teria
consciência nem o pensamento, seu complo-
mento.

Porque, o cérebro, dada a eua constitui-
Cão biológica, sd poderia eatar cm estado
dynamico ou statico. E se comecaase a pen-
Bar nSo pnrarla mais c vice-versa.

SO a alma, entidade ctherea r fluida, n que,
por isso mesmo, não se pôde definir, por que
fi como uma forca mysterioaa coordenando o
trabalho dos centros cerebraes para, depoiR
de uma sfiric de elaborações piyehlcsi, pro-
dnslr o pensamento, pOde gerar essa perfel-
cão que destaca o homem dos outros am-
niaes.

Sem cila, portanto, o corpo hnmnno seria
uma machina funecionando sem direetriz ou
fazendo-o instiuclivamente, como todos os
animnes. .

Passa, depois, a estudar os inimigos da
Egreju. E examina dois artigos de dois dos
mais ardorosos inimigos do Catholicismo.

Num a egreja era aceusada dc s6 cuidar
dn alma, noutro dc so cuidar do corpo.

Como, si a nlma e o corpo pudessem ser
cuidados separadamente!

O corpo o a alma—diz o padre dr. João
Gualberto—são duas entidades distinetasmns
que operam juntamente.

A alma sem o corpo nada poderia fazer
porquo lhe faltaria o instrumento dc accüo.
assim como o corpo sem a alma seria uniu
simples maeliino.

A existência da alma, portanto, esta pro-
vadn, e provada estí, também, ü sua relação
intrínseca com o corpo.

Terminada essa explanação, o orador, em
rápidas palavras, saudou o poeta Alberto de
Oliveira, que ha poucos dius a nossa sócio-
dado sagrou com umn tocante manifestação
de apreço e e»tima. ,

Amogo do festejado homem dc letras desde
os seus primeiros pbbbob na literatura, quan-
do os seus poemas attrahiam para si todas
As attençBes, nao pfide comparecer rtquolla
festa. Por isso sauda-o da tribuna do Cir-
culo Catholico.

^»«s»» —

Tentou matar o
parceiro

Em seguida fugiu
A'a 21 lioraa de liontem, no botequIrB

dc JosC GonrjalTes, fi rua das Laxanjel»
ias li. 8, o Indivíduo dc nome Domin»
gos Coelho, vulgo "Oalllnliciro", depois
do discutir com Joilo Tinto Ferreira, por
causa do um jogo de cartas, den-lhe tre«
facadus nas costas, fugindo em se-
gnlda.

O commlssnrlo de «ervlcjo no O* dlstrl-
cio soube do oeeorrldo.

O ferido, em estado grave, foi socoor-
rido pela Assistência e recolhido II San.»
to Casa.:

Uma mulher valente
A' rua dos Arcoa n. 51, a nacional

Judltli Marques Pereira, znngnndo-s«
com Antônio Trotte, jogou-lhe um copo
ft cabeça, ferlndo-o.

Foi presa e autuada em flagrante pels
policia do 12* dlstrlcto, e o ferido M
soccurrldo pela Assistência»

('Il i apurai;

guro^peios 
'guardas civil o nocturno dc ron-

da naqucllc local que lhe deraín voz dc pri-
relra.

O inquérito proseguo.
sMM
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O DEPURATIVQ ANTIRHEUMATICO
DEVE SEP EMPREGADO NA CUBA DA

Syiíf-iíiis,-
Úlceras,
Fcrides,
Õoreê,• Ê"iir»p.gcíís,OE S. JOÀO'Dft'BARBeV

—SSb». m ti i " 1-f " imã  ' 

Rhetimaí.sívio
Articulaiv
Muscular
6 Òérebraly

i [_ Aribritisitijn,

Moléstias
da peller
Oarthrosf
Eczemas.
Erupções.

«.er^s^flSK S.r«fléõ b-iiàlillltía» o u»o ío^ToyWy* a. ». J.ío BW- « «araprcva».
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O Braail na festa
da Âaiieriea em

PAiRIS, io (A. H.) — O Brazil, que
os francezes já consideram um alliado,
convencidos conio estão dc que o Coir
grosso Federal, sem demora, adoptarú
resoluções enérgicas que collocarão a
mais importante das republicas latino-
americanas ao lado dos defensores do
Direito na luta pela Civilisaíao o pela
Liberdade, oecupará um logar de desta-
que im festa que vae ser celebrada pola
mocidade franceza, om honra da moci-
dade da America Latina.

A solicitude do pessoal diplomático e
consular c das mais altas personalidades
du colônia, em aceitarem tomar parte nes-
sa significativa manifestação de sympa-
thia, é geralmente traduzida como prova
de uma amizade preciosa, do desejo de
collaborar publicamente ná obra de ap-
píoximação confraternal das duas grau-
des democracias, que os acontecimentos,
para breve previstos c aguardados im-
pacientemente, consagrarão para sempre.

O Paraná vae preparar
cevada malta da

CUIUTYBA, 10 (A. A.) ^-0 sr.
Thlellcn, Industrial paranaense, entabe-
bwldo çnt 1'onta Grosso, ncabit de fezer
expcrlenclns pnra n appUcaçilo da ceva-
dn paranaense, cultivada cm Mallet, Ira-
ty o Araucária, achando-n superior a de
produeçilo ncrte-nmericnnu.

O meBnío Industrial jíi Instnllon dl-
versos itpparelbos parn «, fabricação de
cevada mulhula, destlntula fis fa.brlcas
do cerveja, e miindoit buscar mil klloR de
sementes A Iteptiblicn Argentina, para
dlstrlbull-as aos agricultores do Eslado.

A questão de Mar
roços

NOVA XOTtK, 10 (A. A.) — "The Ne*-
Vork World", em tctegrnnnna de iWashit»
gton, diz que os Estados Unidos declinara!!
tle intervir no acertamento dc divergência!
franco-hespanholas u reipeito da questão di
Marrocos, deisando a solução entre oi ia
teresaados,

NAVALHADA
Por cansa da "Peituda9

Hontem, José Neves, braziieiro, sok
teiro, de 2a annos c morador á rua Joa«
Vicente n. 147, apresentou-so ua delega-
cia do 23* distrkto, mostrando um feri-t
mento produzido por navalha no pes-1
coco e outro no braço direito.

Motivou o facto uma vingança dc cim
mes, devido á conhecida transviada cch
giiominada por "Peituda". _ ¦¦

Neves foj aggredido por dois indivf-i
duos desconheddos, que, após á pratica
do crime, fugiram.

As autoridades tomaram as providcn-i
cias, necessárias, afim de descobrir o*
aggrcssores.

O ferido foi medicado pela Assisiea-i
cia, não sendo grave o seu estado.

Olj
cia

silo.
ltapido, som dar tempo a que os dois po-

lielacs o ilcniiimasserà o criminoso servindo-
se do mesmo punhal com que tentara ma-
tar a ex-amante cravou- o no ventre por
duas vezes. - _ ' . .iFeiido, u esvair-se cm sangue, Sérgio caiu
no s«lo. A Assistência Publica chamudn pa-
ra prestar soecorroa a ambos e promptamon-
te compareceu. Depois de medicados no
Foüto Central, foram os dois feridos tran-
sportudos para a Santa Casa de Misencor-
dia. , , „

O estado do criminoso é gravíssimo. Sua
vietima também estil em estado grave. A po-
llfln do 13" districto, coinpnrcccu ao local,
representada pelo commissario Pedro do

livcira que deu as necessárias providen-

'Na delegacia jft depuzeram vnrins teste-
nnmhns, da scena de snnfiie e o inquérito
proRegnira, devendo os doia feridos serem
ouvidos hoje, na Snnta Casa.
„, ^««sam— ¦

Bárbaro
Quiz explorar a enteada üe suà

amante
Ha muito tempo Paulina da Silveira, de '40

annos, branca, natural do Estad0 do «10 e
residente ú mia Gomzaga «. 101, vem vivendo
tm companhia de Souza Gcren, seu amante.

Paulina, entretanto, -tem uma enteada, a
menor Irene, branca, — 10 annos.

Souza, «ntentUtu <iue devia «xplorair esta
creança, mandando-a pedir esmolas na praça
publica. ¦'':"'. , - ..

Oppondo-se, hontem-, formalmente a este
acto indigno do ateu amante, Paulina íravou
com elle forle <liscussão, resultando, em pou-
cos minutos, 'haver uma luta tntrc ambos.

Souza não se conteve, apenas, tm espancar
a mulher com as mãos e, m auge da raiva
que íWe congestionou o sangue, avançou so-
bre tlla, .desancando-a com um cacete.

Paulina, qiíe se acha em estado dc gravidez,
recebeu ferimentos no ventr.

. Cominunicado o facto á, policia do i6°_ dis-
iricto policial, foram, tomadas as proyiden-
cias urgentes, porém, não foi conseguida a
captura do liartaro aggreisor, que so evadiu.

A oífendida foi medicada pela Assistem
cia.

As autoridades procuram çKcçHt?f. * prr
aãtt de Souza,. ¦¦£

que se devie
ensinar na escola

»
U melhor remeclio

Sara 
tosse.coqueluche,

ronchite.-para todas
as doenças do peito 3"BI" é o 1a/
Br^riil

^vm

GAFE' JIV1 é o melhor, vendo»
se em,todos os ara

 mazens e vendai
de 1» ordem. Deposito: 7}. Ouvidor, 19*

Teleph. 5130 Norte.

Com arma de
não se brinca

í

0 governo chileno
pensa em elevará ca-

tegorla de erafea!-
sada alegação no Slo

SANTIAGO, io (A. A.) — Assegura-
se que o gabinete, em reunião de conse-
lho, estâ estudando a necessidade de ele-
var á categoria de embaixadas as actuaes
legações do Chile, no Rio de Janeiro, e
cm Buenos Aires.

«aa»assiani - •

FACADA.
Ivourençô Guimarães, solteiro, preto, de 22

atmo», servente <te pedreiro, residente â rua
Cornelio n. 69, foi hontem aggredido a faca
na- rua Belli de S João, esquina de Bomfim,
recertendo ferimentos perfuro inciso» na face
posterior e anitk»braço esquerdo.

. O ferido foi medicado pela Assistência, re-

Mais xtma vietima
Ha multo tempo que o sr. Adelino

domes, proprietário da, lelterla fi rna de;
Camplnho n. 1-1 vem prevenindo ft sua^
esposa, d. Brnestlna Gomes, que coto;
arma do fogo nüo se brinca.

Ella, entretanto, nao acreditava noa;
conselhos bons do esposo e, sc-rrlndoi
continuava sempre n fazer uso de um re,<
volver, apontando-o para o próprio pel»,
to o dizendo, ironicamente, quo Ia suicl»;
dar-se. 1!

Estas scenas repetiram-se algamaa v-aj
zos, atô que 'hontem 10 diabo metteu/é<
ao melo «... quando d. Ernestlna brln<
cava com o perigo, íol vietima dclle.»

—Nüo íasas isto r-> avisou-lhe o ieuv
rido.- j!

— Faso..-. ieu quero morrer sp= rèl^
spondeu a esposa. ,.^, _, /("-

E log nm estampido eé ouviu S st
desrenturada senhora íol varada, no pelt
to, ipelo projectll da referida arma,

Fez-ee alarma o, pedido o eoccorío dj(
Assistência, que íol Immediftf», a íen»
da foi medicada, emquanto as daclanw
eões da vlctlma, eram teatemunliaclaK
por diversas pessoas. ,U

Tçve cenheclmento do occortldo a, fcot
Uclai do' 2â° dlstrlcto. '!

O estado da infeliz senhora e grave1!

¦¦ 1 rr i "

Queria morrei
FrancisCp Gonçalves Braga, resldcjrfii

te ft ma Club Atbletlco n. CO, hontem»
dopoip de muito beber, tomou uma doB«(
do sulphato de cobre. '

A Assistência medlcou-o, removendo-!
em seguida para a, Santa Casa..

A jjollcia local soube do facto.:

#
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NA GAMARA
Voram i ooloit.s, liuntora, oi «ocro-

tarlos e os lopplantos de Hou
I iiliinun os sn. Fausto Ferraz e

Luiz Domlngues
A • i- rn, aberta .. Imru rcslmenial, Iol

preiiilldii pelo »r. Vciptieio d*ã Abreu, «o*
11n i- '.,•!-- pcloi «ri. Juvenal l.nmartine
C I -1.1 llll.r.li. I'll- .-.-üla» . Mi IM, ili-pU
(•iii".. Á ucla du -.-¦!" anterior, lida o
.1,1111"..ci.i oi,, n',..iiv.i-.-.r.. O expedien-
te ncnliutii — iípcnai um olflclo do dr.
.'.il'- IVi Jltll.l, i -ir,in uniu .in.lii lt.it.cr 10-
mado i"i *-e d» cargo de nilniitr** dai
lt.'lr...i..' • I- .Imiti.' .

in'"-! nn liora do expediento o sr.
Fiuilo .'erra*..

Niiu ii.ivui numero para ai votaçôe»
e ». ex., ri.ucniciiii-, vinha preencher
.iii'!'-!'. in -.Mu!.*.. O deputado >por Minai
iniciou .i .n.i oraçlo, alliidiudo ao horror
ileiiii t-iiTi i:t que couviiliioua o inundo.
Mim i -...in oo grande» inalei coiiiinlinm
ini.iiir cxciu|itoi urainlci, que loube-iie*
mi. eauilar e rcflectlr «obri* o» acon-
Uclinontoi formidáveis, S, cx., no dei*
envolvimento du nua irt-umcniaç-o, tra-
i.-hi n ntiltudo -im- (Icviiuins tomar, ile»*
dc agorn, pura nos prepararmos c -me.
uiciiiciiieuii*, na liypotlieic do dilúvio de
B".iH;.ic iii,iii.*ii:ir o Novo 1'oniiiii'iitc
1 ' .- 1101 ínilillei i' ¦-'.¦Illil'. -' liiril.l . .i i!'i-'-
uni facto it dcfoia nacional, Appollava,
|iol-i, pnra o palriotiaiuo doi moços tia»
êicolai »ii|ii'riore.» e para 03 «.<*aliiinnoi-
ilits Cécolli do guerra, aliui de ipie 10
.im .-'me 11 iu ,.-."ni cm forlCü linhas dc tiio:
1.111 que linha a dizer.

O ir. Luís l)-iiiiiii;'.iii'. occupoit, a IC<
liiiir, 11 tribuna. A oratória do deputado
ii'.-..".ii.ri r' ,i,-i..ii.i. S. cx. tem a pala-
vra fncil e i-orrecia.

Hontem, o sr. Lula Domiugucs rou»
íc.a.tr-.i mie fatavu paru "encher" a ciai-
(tica *" lingüiça" purlaiuentar. Convinha
tm (|iic isso cru um dever dc collcguis»
mo c — por t|iic nâo? — de verdadeiro
patriotismo, A ;in..m dos »rs. represen»
[tintei da Nação uno se restringia á vo-
InçflO c discussão de matérias no seio do
I*nrlamenlo, sinão a "demnrchei" lá fora.
S. cx., dando u*mpo aos retardatarios,
pcniavn tpic cumpria uma alta ftmeção
patriótica. IC, pnrn fazer alguma coisa
mais do ipic "lilagtics", o deputado pelo
Maranhão entrou n conimcntar os ulti-
mo*, discurso* pronunciados uu Cirnam,
tm in. nu tio projecto do sr. K-.piriili.io
Monteiro. Prolongeu-sc em considerações
nilip.as .-iibro o prolilema econômico, su*
licntarrdo os seus poitto.-t principaes c pro*
vorutuli* apartes proviilenciues dos .-.ri.
Nicatirir do Nascimento e Esplrldlíò
Monteiro.

Verificada u existência dc numero, o
sr. l.uiz Dnmingtics terminou as suas
pallvraSj passando-se, então, á 01 dem do
dia — eleição dos secretários e supplen
tes tia .Mt-.-j,

Kleição, não — reeleição.
• Os srri. Costa Kibeiro, Juvenai Lamar
i'ue e Marcello Silva. i\ *•• c 3* secre
larios, foram novamente investidos da
honra dc membros da Mesa. Votaram
tu srs, deputados.

O* sn. Wahlomiro Magalhães e João
Pernetta fartam lambem reeleitos Mip
plentes de secretario.

K, t*-*...** mais, o presidente encerrou a
icisão.

O elevador do Monroe «• uma creação,
Naquelle minuto de macia nscenção pro.
tiunciniu-se, ás verses, iplirases que va-
lem por todo utn capitulo dc philoso'
phiu pylitica. isão deputados que se en-
ronihiài $ cc saud-in*; perguntas que te
fa«ni caniarãrtArnènte c respostas'qiie
se dão, indiscretamente.

Quantas palestras sérias sobro scriis-
Rimos aõsumptos politicos, h|t*i terão co'-
meçado naquelle aristocrático meio de
trüiispòrtéT

Ainda hontem, momentos antes da ses
rão, o sr. Bueuo do Amlrada, tio eleva-
ilo:-, rOprOchava os que fugiam ao cum
primcnlo do seu dever, não dando uu
mero para as deliberações parlamenta
res.- E s. o.\., que é dos deputados "bla
¦•ueurs", accrcsccutou com profunda iro
cia:

Mas que falta dc patriotismo!Falta? — disse um outro deputado
— Excesso, legitimo excesso de pátrio
tismo...

Duas phrases apparentemente banács
c qu?. bem estudadas, encerram uma ul*
li--siir.fi verdade...

E a razão talvez esteja com o que re
spondeú ao sr. Bueuo de Ahdrada...

O sr. Antônio Carlos, "leader*1 da
maioria, foi lionfen. ú Câmara.

.S. ex. çpnfereiicioii cc-iu muitos depu-
tados sobre a òrgariisáção das commis-
sõr.-* p8rhiflttchl.es, que devem ser eleitas
lioje, si houver numero.

1'liln.or, modelos •clilc» e baratos.
sõ na <!At**A l.*"Aát?.-*'.Rhá Sete de
«setembro 13ú tlclrontc ilo Per: ~t{oyal.

I—¦ iMllXCl a*J H-w.mai 1 1 „ ,. ,.ii»,

A Coirimissilo do Comniercio nniiieiidti ria
grundo ns&iynblíu geral rcnlls-ada ua Asso.*
fiui.ilii 1'oiniucrclul, do diu 8 do corrente,
npresentou liontom, no cimo. sr. .dr. iniuis*
tl-n du Fazenda', o seguinte cseiipto:"A Commissilo do Commereio, nomeada na«-i'1'.iulc nssemuléii fieial do tu do corrente,iiK-sOjundu toruiu- bem duro ó bou pedido,iliu- deu logiu- il iiudieuciu dc hoje, vem
i!c|iii.-itul-o cseiipto cm mitos de v. cx.,
pnrn que a ihiih publicncilo reproduzu, ua iu-
Icjiru, oS termos em que u fiiniuiluuios.

1'ciiiutos u ti-nbulho livre nos ni-inii/.eus do
iilo.vd Uruziloiro. luto 6, a eoufíniisiçilo tlu
uni dircitu que ti nosso, violado pelu sua
diroetóriri; composta de fiincelounrios dc no
fücncilo do governo, a quem lucumbc a auur-

,'da dns gãrahttnü tiuc 11 Constituição libera*
litii noa quo vivem dciitto dos seus precei*tos.'.Niln se oomprohendo que o Lloyd ncoro*
Cflc tilo odioso iirivlleglo, como 6 o da um
grupo do homens, qno se nirognin o nbsiiido
dc um direito de taxu.üo sobro u mercadoria
aiüein.

O ijloytl Brazileiro, depositai-lo das car*
gas recolhidas nos seus trupiches, riSo pôdeli* ulíni da suu entrega, nos que se npresen-'«111 uns condlgOes de reccbcl-us, pngiindo o
que lhe fflr devido. Qéésn, dti-hl por denute,
l sun Ingercncin no alheio, pelo cumprimento
dns cluusiiliis que lhe garantem o direito
ic reteiifiilo,

Ir nltfm, intromotter-se cm questões do
carreto, dnr preferencias n trabalhadores' deassociações, eom prejuízo dos que sorvem nos
donos dus enrgus, demorando assim n proui-
ptu outregit.tlos offoltos, í uma flngjniité in-frucçilo dos artigos do Código Commercial
que reiro o assunipto'.

A nossn rcclumuçilo versa tilo sX5inente'so-bro 11 liberdade que C* nossa, do retirar asnossas cursas, com o pessoal que uos con-rlor.
Níl-i 6 dn nttrlbiiíiíilo do Doyd impor tra-ínluiuloicii.
Kçstcs termos, pois, 6 que a commissfloso dirige u v, cx., iuipetratulo ordens parnHiie cesse o constrangimento a que nos su-¦jcltn 11 direetoria do Lloyd, porturbnndo nlibcrdndo do comniercio, prejudicnndo-o pc*Ia demora conseqüente ft entrega dos gênerosdo -fncil detoriorncilo, o ao povo pela demora

pn clreulncilo de mcrcndorlas' imnrcsclndivcls
ao consumo, eucnrcccndo-ns pelns despezus
eiclrnordlnnriiis n que büo bbrigndns.fomontnn-
tio nsslm a rcbelliíio desse grupo de trabullia*'dores dn IRcsistcncla. quq so tornurfiu mais
íortes c cada vez nutiii exigentes, com o am-
puro c descabida protecc&o dn einprcsu, quo
liertence hoje 110 governo dlrlgll-n.•E' grava pelus conscqucncins, como se
denioiistrn, e-mo. sr. a sltuaçiio que o Lloyd
vae crenndo.'Bati! mesmo qualificativo — grave — c
cheio de revolta iiue n injustien dn enusn Ae'-
termiun, pronunciou o exnm. nr. chefe de
policin, embora so ac referindo fts impo-jii-Bes
dos trabnlhndorcs du Beslsloncia. v'lü' chegntlo, pois, .0 momento da interren-
Cüo de v. cx. nnra que n ordem nHo so nl-
tere, completando an medidas-que do tüo boa
JrontiidB e no interesse publico; }A nos con-cedeu o exmo, sr, dr. Aureüao Leal. es
Justiça.'» ¦:¦ •".. -

POETUGAL
" foram aberto* mali ia nieu-a*
d»- 1mi1ll1.11» cm Lltboa.

l.l.illHA. 10 (A. A.l — A Ciiiiiiilr
«iin Mimti Ipril dn .¦luli'-l?|i»ii»iii'i niil-iiiiil
n iiiiiirtinit di, 12 iiificiiiiii',. nc .tu capl*
ini, para o uiu un-iiin-iu,, «Ia populaudo,

O nilnlilro «Ia Üluerra portu-
kucí pirilu para a Franca, em
fltlU 4a tropni.

LIHI10A, 10 (A. B.) ~ Partiu para
tt, i'i,iiii:n, ondo vao rliltar ai tropa*
l-i¦ililKlIf/.ri.i ,1.111 •','iliiprililiu, O lilllllfilrn
da Guerra, ar. Norton dn Mattoa, Du-
t-tiit,, a aua riiii-ii.l.i, i:.»rlr.i aquella pna*
tn o |- rc. Iiii -uli- do iiilitl.Ii-rlo, ar. Af-
i'tiii-i.1 QOMU,,

O ar. Norton dt* Mal toa Ira em «o*
iíiiIiI.i a Loudrm, «fim do tratar do na*-.iiniiiiifi iliu* ne llgum com u participa*
çJJO tlt* CorltiRiil na uuerra.

Biuheiro falso

A policia prende cm flagran
dois un3sadores dc "michas"le

Dezoito coutos cm notas taisas
Com estes titulc-s, hontem, tivemos a

opportmiidade do noticiar a prisão, em
fla-frautí, 'de dois passadores de dinheiro
falso, realisada pelas nciiva. autoridades
do 4* districto.

K sobre este cnso, quc (anlo interesse
pôde causar, podemoa ainda dizer algo.

Foatrttl Mario, a figura principal do
referido crime, i pesioa já muito co-
uliccida da policia.

Fogitti irouxe de S. Paulo a quantiade 20:000$ cm moeda falsa, da qual ini
npprelicudida a maior parte — 18:1.10$,
tendo, entretanto, o criminoso espalha-fo
nesta capital um conto c tanto.

A a-tucia, verdadeiramente digna de!
nota, nesta oceorrencia, coube a um agen-
te que,,.flngl].do**e dc "otário" 

(taburco,
na j-yria dos gatunos), pôde suggcstio-
nar lr0{-:iiti, aceitaudt*. delle o oficreci-
mento da compra de vinte contos de
réis em moeda falsa por 30 *\* em moeda
verdadeira.

Quando, então, entrava em negocio, o
referido agente, seus collcgas, quo o
acompanhavam de longo, approximaram-
se «... prenderam Fogatti e o seu falso
companheiro.

AdeantániPS.que Campauelli lem culpa,
c que a sua intcrvençio uo negocio é
um facto.

No quarto oecupado por Campanclll,
o major Bandeira de Mello npprehendeu
uma carin de.Joúo F.vangelista, conhe-
rido "dctitor", c quc. segundo o apurado,
parece ter relações conimerciaes com o
referido Indiviili-K

Na lanlc ¦de~liomeni, o policia do 4'districto removeu para a Policia Central
o já celebre Fogatti c seu prestimosocoinpaiilieiro de falcatruas, Alfredo Cam-
pauelli. .
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IDEAL
"A I^lllm da Tempestade", riqulssl-

ma engconaeilo, de grande drániàtlcldií-
dc, t*m kcís pintes, lcvnríl hoje, infulll-
volmente, muitos espectadores no Idcnl.

Itália Manílni; 11 brilhante "cstrelln-*
do ixilco Italiano, seiil a principal Intor-¦piote desse t,cn*saclouul drama uiarl-
tlmo."Noite de toiuieiitn,", "A fnrla do
mur", "O dlifidl snlvnmento", "A gnt-tldilo", "Um amor simples e sincero","riinutusln tle ninllier", "Fraque*» Ie*
mlnlua'', "Um novo uiuor", ele., clc,
são cs litulos dos quadros quo se des-
onrolnin neste esplendido "film".

No mesmo programiim a, fiuic-iniidora o
adorada uctrlx Ritu Jolivet represen-
tunl o luxuoso drama social "Ctisníuen-
to Inlcriiucloiuil", em cluco actos, de
fleslnmbrnjite nppnruto scenleo.

•Como extrai "« "ninlliiCe", o possnn-lo drnmn dn vida cruel — "Lulit pelavidn", cm cluco parles.
ÍRIS

"A masenrn vermelha", romance da
vidn do umo mulher que rouba -poi* ca-
prlcbo, por divertimento — a historia do
nm "detectlve" n.ttrlbullndo pela concor-
renclá de uma rlvul poderosu.

K' um importante drama social, em 10
sCrles e 32 paiites.

a° «plsodlo: "A rainha dos apaches",
duas partes; A" episódio: *'A prlsüo do
dotectlva", duas partos. Círaoe Cunnrd o
X^rancls Ford suo coroados, do mais bri-
lhontc -e.xlto.

,€omo complemento, "A milo de fer-
ro", possnuto drama ..cm ties:' partes.
Scéuu empolgante do um romnnco «m
quc um mot;o se apaixona peln, ílllia de
um bandido.

A seguir, umn primorosa obra- de nrto— "Calvário do um criminoso", em cinco
partes.; ' ODEON

A divina o encantadora Theda Bara
contInjla.il apparecer no .primeiro "film".
de nrto da Fox-Fllms Corporation, "Ro-
meu e Julieta", quo nüo C* o mesmo"film" que baldias foi oxlilbldo ueste
elegante ciiicmn, pois qn-. o .presente
possuo o maravilhoso irnbnlbo do Theda
Barn, eximia,'artista americana, de fama
universal.o inegunldvcl.

No mesmo programma jscrd oxlilbldo
o primeiro numero, da revista lelnema-
togrnpltlca "Broüll Illustra-Jo", que 6
uma novldndo de arte o belleza nacional,

E' um bello espectaculo, a quo nin-
guem deixará do assistir. 

'

PARIS
Mn.ts duas s*érlcs do graudioso "ifilin**

policial, o maior n.tfi boje -Dxhlbido 110
Bras-ll, "O: mysterio do milhão de dol-
lars". •

13ste "film" tem despertado grande
interesse no -publico cnrlcca,

21" sírio —; "Os documentos na caixa,
d-o tlvcsourò" — empolgante episódio
cm dois longos netos,

22* sórlc — "Wutcrloo dos conspira*
dores" •-» Arrebatadora acjao em Sois
longos acros.

Nesta sôrle comeoa n desvendar-so o
ínystorio do "Al-Uiüo a0 dollars", que
os ospetcmlores dosto grande cinema
vGm acompanhando com -multo inter-
esse. '-'...-' 

'•
"Heroísmo tio uma joveà nlsaclamt",

bello "fllm", onde eSo demonstrados os
netos-do verdadeka; herolcldade de uma
linda.filha da Alsacia.
.., Espectaculo de nrto o emoçiío serd esto
do bojo,-no clneina Paris, que logo niuip
regorgitirtl' de •fcaDéçtadoreJ, . '

Og effocüvoB do Exercito
vfco soL-aMgmontaaos
A' Camar* dot Deputados, logo que

lei minem a» clOlcOCl dtt COIlltllIllMI per-
manem*.!, t«r& aprcientado 0 icgulnte
projecto de lei, pe cita recobtuido nu*
meroiai aMlgnaturai:" Considerando que ao Exercito dana*
cio in j/iiriia (alia cíiii-icutia militar para
executar o dlipoito no •rtlgo J4 di Con.
itltulçto Republicana, o -Lougreiio Na»
cional decreta:

Art. i* — O Exercito nacional <S cl*.*
vado ao cffectivo permanente cm ui de
guerra dc 100.000 lionteni. mantida a
hhhUI dl adi- da actual organlsaviio, « as*
iim distribuído.:

TROPA

Infantaria —• 28 reglmontoi; mais .pi
li.ii.ilItiM'» de caçidorti; so companhias
dn tnotialhadoras, e mais oa serviços au-
xlllarca deita arma, com o effecllvo to»
tal para a Infamaria d(* 50.000.

Cavallnria --• 15 regimentos: 5 corpos
de irem, c maia 01 .tervivo* auxiliarei dca-
ta arma, com o cffectivo total pira a ca-
valluriu de 10.000,

Artilharia — ao regimentos; io grunoi
de iilm/i um; 10 grupos a «avalio; $ ba*
lalhõcs de forlalciea; .¦ Iiatallti.es de nnu-
P.111I1.1, -e mais os iervit-os auxiliarei des*
Ia nrnin. com o cffectivo do ,10.00o.

Engenharia — 10 batalhões, compre.
Iiondciido -¦ de fcrro-vlarlos c 2 de pon*
tcueiros e maia 01 «ervlçoi auxiliares
dcsla arma, com o cffectivo total dc cn-
genharin dc 3.000.

Aviação — Parque dc aeronáutica,
comprehcudendo 2 campos c uma escola,
effectivo, 1.000.

Total dc tropa arregimentuda, p.),ooo
homens.

A admiuiitracSo, alto coinmaiido, esta-
-lu maior general, escolas, collegios, ar»
(tenaci o fabricas, intendencia, saude, qua*
dros rspecines, justiça, commisriòes mili-
tares, . ervit-n*. estes com o cffectivo de
O.OOO.

Tolal do .Exercito cm pé de guerra,
100.000 homens.

Art. 2" — O poder executivo organl-
f.irá os respectivos quadros do pessoal
c as unidades, brigadas, divisücs e exCr-
citos de accordo com a lei em vigor c
os effcctivos discriminudos nesta lei.
• Art. 3" — O poder executivo far/i re-
crutamento do pessoal, incorporando ao
serviço do Exercito:

a) A Confederação do Tiro;
b) Os sorteados dc 1916 c 1917, e
c) Os reservistas do Exercito, cujas

edades estejam entre as limites de 20 c
.40 annos.

Art. 4" — O governo executar., a mo-
bilisação do Exercito c a dos respectivos
serviços, os quaes Serão considerados em
pc de guorra para todos os effcilos le-¦,-,'ic.i, a contar da saucção da presente
lei.

Art. 5* — O governo requisitará op-
poi-tunnmente dos governos estadoaes as
respectivas milicias, inoorporando*ls ao
Exercito mobilisadq», -elevando então a
150.000 homens o exercito incorporado.

Art. 6" — As forças estadoaes, a con»
tar da data desta lei devem ser com-
mandadas c instruídas por officiaes effe*
divos do Exercito permanente.' Art. 7* .—-* .Fica' «'..governo atitorisadp
a abrir, no. corrente 'c.Térdch), o* pcfiÇaj.
sarios créditos ás despejas «om a pre--
«ente lei. :* .' Art. 8* —• Revogam-se as disposições
em contrario."

i'.ii,!iliu .'..'¦;; ¦f m> ..-'e.wiu'!.. xwj-i

1 BBIJI.fi
Oa meloi para combater o*

aiibiiiarlnoj. fc
NOVA YültK, IO (Á. A.)- A Comrnli'

ilo c.iiiiiiiiiva do (Dinartamonto da Ma*rinha, rocabou de lodoi u» puntm da Anil-
rica, mala de 3,000 um, Indicando *•>«•
tpmai para combater e« aubmarluo»!

O vl-v-prciltlonle dl comnillillo, ar. Wil-
!lnn tlaiitnlrr» dl* qua nlfuuiii t-artai ciinirm
Idía» li»i*railc«vef», unia tmillati cuntein
Idíai do tf ll valor,

h•Um dlscuno do almirante
Cl.alr.

a»

NOVA VailK, 10 (A. A.) — O ulinlmi-
t« Olif-r, mrniiiri, da commliiln brllannl*
ca, fiiiiniiilii perante a l.tia Niral doa V.t-
(ttt|.i-i iJnittc-i, tiinitlfeitoii a tua plenii rnnrl*
cc"n de quo o* iiiiTiit-ufa Inilr.i*», .uniu
innibrui 01 norta-amerleanoi icburAo brsve
o luelu de combater oi lubinarlniii,

A Itália vae comprar «oa Oi*
•atado** Unido» material para cá*
trada» de ferro,

NOVA YORK, 10. (A. A.) - A maior
parte doa cem milh-.es de dollarèi em*
prcitadui 4 Itália, 6 destinada & acquisi*
ção, nos Estados Unido.,, de material
para us estradas de ferro,

Ai negociações parn essa compra con»
ilituirüo a principal tarefa da commiisao
italiana, que deve chegar brevemente aoi
Estados Unidos.

A Junta de Navcgacio comprou
aoa norte-americanos sete vapores
nuilriaco*. • rate r™.,„.

CAMPESTBE
HOJE

provem o afawado vinho
A2STA13IA.

branco e tinto em botijas
So' para o CAMFESTRE
RUA DOS OURIVES, 37

Xclep. 3666-NORTE

NOVA YORK, 10. (A. A.) - A Jun.
ta dc Navegação comprou' aos scua
actuaes proprietários norte-americanos,
sete vapores austríacos, num total de
S-.6-*! toneladas, pela importância de
6.778.600 dollars, quc representa a me*
tade do valor real desses navios.

A subscrlpclo para o "Emprea*
tlmo d-. Liberdade".

NOVA VOIlK, 10 (A. A.) — A sub"
sorlpçfto pnra o "Emprmilmo dn Llber*
dade" prosegue* com pleno cxlto.,

Hontem foram subscrlptos mata 75
mllhõi*.. do (lollufs, montando o totol ji
«ubscrlpto a, 7.000 mllhOcs do dollara.

Nesta .-lilriiie fônu-iitt*. foriiin tomados
títulos na Importância de 207 milliõca.

TAMBÍM OS BÚLGAROS VAO
A STOCKOLMU

NOVA YORK. 10 (A. A.) — Commiml-
crti.Scs tle Berlim naniiuciam a cheiada
flqiicllu capital dos loclillatia bulfaroa, quea* dirixein fl Cnnf-rencia de Mtockolm-i, de-
vcnilu seguir ímmcdiatiBieute para ali.

AS MAMIF1EST.AÇ6ES POPULAa
RES A' MISSÃO FRANCEZA DE
VOLTA A.'NOVA YORK

NOVA YOOtK, 10 (A. ÍI.') — A mlsmo
fiiuire/.ii, qiie chegou a esta cidade, tere um
acolhimento deveras ciluroso e imponente

,por parte da populacjlo.
An riinn c as jancUns dns casas estarem

repletas.
O prefeito da cidade, ar. 

'Mitcbell, 
fca á

>iptcsi*utui;rtu dos ineinlirot da tnltisllo no
edificio da municipalidade, dando-lhes cutío
os cumprimentos dc boas vindas cm nome do
poro de Nova York,

Depois do discurso do sr. Viriani,, repe*•tidnmcntc interrompido por npplnti-ios, os
membros di -111181110 tomaram 09 seus auto-
moveis, 'tuie,' csroltBiloit-.i-ior tropas de cn-
valluriu, ae dirigirem para n residência do
sr. llciir** üi'rlclj, ua Quinta Avenida, onde U-
curão hospedados.

As ruas do percurso estavam vistosamen-
te enfeltndas c a multlililo que us enchia nilo
cessou dc acclumar o sr. Virinui c o general
Joffre.

se,..m.mtí,j^ij.jxi.'i,.Mij!.jri.rjt,W'*1. mvrt

€cos Sociaes
ao»»*»»».

ANNIVEBBAWlOa

'!¦'-/.* 11 innoi ii-ij • ' -n-kT"
O dr. Arthur da Au.v.o, ,1 <

O dr. Durval Vltxt itit-tit». , li
O dr, Renata-, Cinipei. *»
O dr. l!myidfo Cabral. • p^O dr. Álvaro N«v*l. H
O f tfldtil dr. Umiel di Rtelii.
O iiujnr Atvntbil Raniel.

-- O »r. Jato Itrf o fllirrur,.
•»- O Itriitiiu- Sylvlo NVuinlu.

O iiioiutnhur AUfUltO (Ju.rlin.
O ir. Antônio Dln Palxoto,

—• A ira, d. Latiu I.icrtdi, rapou do nono
colle|a dn intpMta Jiiaotilm Lacerda,

—- A in. d, Aotonla Oomn .Vieira, cinou
d,, cotonel Pedro VI«Im.

—- A an, d. Maria de Oliveira, «ipou do ar.
Julio Oomti de OHveira.

—> A tri. d. Claudia Coutinho, cipou do ir.
A.T,»il„ Coulinlio.

A ---".iiititiliA 'Rllia Simpaiu, fllhi do dr,
Mirqiiei Simpaio,

A -ciihiiriii't.i Jicy Pinheiro, fillti do
dr. Cirinti Pinheiro.

—- A iMihortntia ititcla di IMafcd. Siatoi.
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FIOI 'ASSASSINADO 0
RAL KARTZOF.F

GENE»

Os crimes d© adultério

Tentou inatai* a esposa
que lhe âeslionrava o lar

S. TAULO, 10 (A. A.) — Deu-so
hoje, na Ponta requciiu, umn scena de
sangue tj.110 causou sensação- nesta t*a-
pitai.

Vipenjtb Bofti, empregado dn Llmpczu
rublien, lioíc, pcln ínn.drnsatla, deixando
o serviço, foi íl sua cnsa, que íleava
próximo. Lii chegando, bateu 11 porta e
.esperou (ilgiim tempo que u esposa so
lovuutusse paru, attendcl-o.'

Nilo obtendo respostn, VIceijte con-
liiiuou tt bater, osiiernndo cerca de 15
minutos; mas, vendo quc sua mulher nüo
abria n portu, õ trabalhador, receoso de
que cila estivesse doente o -por isso nilo
o ultendesso, resolveu entrar do qual-
quer modo.

Mettendo hombros fl. ptirtn, arrombou-
a o, dlrlgludo-se pura o quarto da cepo-
60,, Vlcoutc Boffl encontrotra sentada nn
camn, multo sobvesultuda, uotaudo. des-
ordem no quarto.

Vendo nó ehilo um pnr de botinas de
•homem, Vicente tov-o cultto a terrível'
suspeita, e maior desgosto feriu nlnda o
pobre homem. Sorprezo, ello viu sair
de sob n cama, em trajes menores, o seu
conhecido o qnnsl amigo, o "bicheiro"
Nlcolino do tal.

No estado do cscUnctio em quo qoíichava o nlhelo a tudo quo o cercava, e6
pensando nu sua desdita, deixou quo o
seduetor fugisse, saindo em sua pcrsQ-
gulçilo; mas mio o achou mnis.

Dlrlgludo-so entilo fl casa do sou pae,
Miguel Boffl, que mora nas j-roxlmtdii»
des, muulu-so de um revolver, callbiiç 4.4,
voltando paru caso,.

Kntrando em explleacijcs. com a mu-
lher, esta caiu «emcoubmdicSes, acaban-
do por confessar que não o amnv-i, mais
e quo içra amante de Nioollno.

Vendo-so nsslm ludibriado .pela mu-
lher, o infeliz trabalhador desfechou con-
tra ella dois tiros.

Vendo n mulher cair -\o ehilo, ba*
iibada em snngue, Vicente saiu para a
rua ic* enlregou-so ao soldado do ronda
quo se achava nas proximidades.

Momentos-depois o soldado avisavam
policia, comparecendo no local, ncompa-
ulmdo dos médicos leglsta e da, Assis-
tencia, o delegad*» de serviço na Central..

- Os médicos, examinando a victima,
notaram quo a mesma recebera dois fe-
rlmeutos: um na palma du milo esquer-
da, o outro -*i-N-furo.-con'tus'o, na iregiilo
inular direita, indo a bala nlojnr-so ua
Upopbyse mnstoldCa do mesmo lodo.

Itomovlda para o Posto de Asslsten-
cin» a esposa infiel, qüe ee chama Pbl-
lomena Boffl, de nacionalidade Itália-
ria o coutando ,21 annos dn** edade, re--cebeu nll os curativos mais urgentes,
sendo em seguida internada nn, Santa
Casn, oude ficou cm tratamento.

Boffl, depois do prestar . dòclarnc5c's,
-passou pelo Gabinete de Identificação,
sendo removido para a 1* delegacia,
0jnde:próseguit*4,.o tqntiatlto abe-cp 60-JJhr-i o façtO.-. ;¦• 
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I 'l-miROORialDO, 10 (A. H.) — Tcle-¦rraphsm de Uliga dizendo quo o generalKartznff, contmnnilante da divisüo sibetía-
nu, foi assassinndo. * '

COMMUNIClADO INGLEX

ItONDII.ES, 10 (A. H.) — Communicndo
do general 'liais:

"Nns proximidades tle Bulleeourt esteve
empenhado um combntc dc caracter •lucul.

As nossas ineti-nlhadorus colheram um des-
tiiciimcnto inimigo quc procurAra avançar,
cuiifliiiitlo-llin clcvndas perdas.

A noroeste dt St. Qncutin, .e nas vlsi
nhuncas de Bellecourt, Wjinepurt e Arlcux,
cousitlerai-el actlvidudo da hftilburiu, lunto
de um liulo como dc outro."

AS OPERAÇÕES UOS BALKANS

PAUIS, 10 (Á. H.)-.—''0 estudo mnior do
exercito do oriente Còiuinunicu cm data de
ante-hontem: ;- '..;'.

"Aetividnde de artilharia (ic*':Iougo ,de to
da a frente. (£*jí .'-." *»\'i

Os adndorns inglczcâ bonlb";rdcni*am coiii
o outro em Paleocasti-o.

Coutrnrlunicnto no (|uc dizem os commU'
nlcudoa nllemilee, í- fali-V que .tivéssemosrealisado no din S (juiilquer ataque ua cut*
va do Cerna." •

COMMUHICADO FRANCEZ

PAlUtíl, 10 (A.H.) —'Commuaicado of-
fieial dns 215 horns de hontem:"Áo mil do'Olse cxclitâmoS tiros-de des-
truicilo contra as orguttiBaci.cs e bateria**! ul-
lehiãs no forte de Saint- Uobaia.

O tiroteio foi efficnz. 1
Nn reglilo de Cbomin-dcs-Danicis, grandeuctividiitii* do nrtilhnriu..
Na frente dc Cerny c Ilurtablne c nn re

gião de Ohorreux, orgíinisAmos o terreno
conquistado, rcpeUimos vários contrn-nta
quês. '-.";¦'.' •¦¦••¦¦.

Captiirüinos honteni duzentos prisioaciros.
A noroíste de ttteinis, renlisímos com

rucccOso uniu operneilo de detalhe, nvrnn
«indo no inimigo quatrocentos metros dc
trincheiras e fnzuntlo cem prisioneiros, en-
tre o; quaes dois officines.

Oh.-prisioneiros feitos ahi -pertencem u qua-tro regimentos."* -

OS JORNALISTAS AMERICA-
NOS SERÃO -OBRIGADOS A USAR
CADERNETAS DE IDENTIDADE

NOVA TOMtlK, 10 (A. Aí) -— Os jor-naen do bojo publicttin um regulamento bal-
xndo pelo governo pelo quni os jornnllstasficam obrigados a .tirar o usar uma caderno-
ti ospocinl do identidade, fornecida pcltis nu-
toridades competentes, uflm de poderem eh-
trur nos ministérios do Estudo, da tíiierru c
da Dtinrinhn.

Il-nru cssiis cndnrnetns serem concedidas
6 preciso quo o candidato' seja rnorte-nineri-
amo nnto. '

A propósito', o sr. fllobcrt Tjnnsing, secre-
tnrlo de Kstndo, dcclnroli que.ul essa mes-
ma providencia fosse tomuda qunndo foi da
guerra hipnno-americnun,. nilo ee verificaria
o famoso escândalo dos abastecimentos.

Os jornaes receberam bem a novidade itn-
posta pelus necessidades* du guerrn.

i.i «-» » mao.fm* «

Instrucção Milita^
Tiro cie São Christovão

Ecallsu-se hoje mnis um exercício ge*
ral para.o batalhão deste Tiro. Os mu-
slcos, cornetelros «..tambores deverão
npirosa»'ntnr*«e,' fardados, fts 10 horas.

Por dellbcrasiío do conselho director,
foi resolvido que seja. dispensado o pa-
gamento do jola aos'sócios que se ma-
triculnrem atfi <o dbt Ul de julho,

(No próximo dia 1!! obntalhüo fnrít um
passeio militar, rç-ut homenagem A data
uaeionnj.

O instruetor resolveu-excluir os atl-
radores quo falturom nosse dia,- sem enu-
sa justificada.

Por faltarom constantemento no o:n*
solos o formatitrus^oram ifxcliiido«i. os
atiradores Albino. Pereira. Lopes, quo ora

' Dr. Álvaro Htvtt

Pas» hoje, a data do anuiverfirio natalr-
cio do talenio-o jorn.üs!. e coacri.tuado ad-
vogado dr. Álvaro Neves, nosso confrade do
vaspertino a " I.antcnu", do qual í uni dos
directores.

O anniverjariante que posiue cxcellentüs
qualidades itiorat-t conta uru vaito circulo de
¦rrlaçòes de amizade, aa "elite" carioca. A:i
birtn pouco tempo «ra o dr. Álvaro Neves, um
dos redactores político» do "Correio da 'Ma-
tilii", onde era grandemente estimado pela
sua competência c amor ao trabalho. Tclici"
tamol-o.

—• Por motivo do -inniversarlo nataücio de
sita c-jpoia, d. Antonina' Gomes Vieira, aoha*
ic hoje em feitas o lar do coronel dr. Manoel
Pedro Vieira, actual director do Hospital Cen-
trai do KXcrcilo.

A diitinota annivtrsarinnte que í um n*.*0'
delo de virtudes no lar felii cujos destinos
vela, certo receberá neste dia nüo si as cari*
l*fco*is demonstracScrs do afírct» dos aeui,
como da admiração «• da amizade-que lhe vo*'
lá-m qiuq-oa «nT a Felicidade dc lho ctíiifitíCer
de pento, nos' círculo» dai -suas reliçOes,' a»
qualidades qne lhe adornam o espi-rito c cora*
Cão. Reveite-ic de gs'a9, lioj--, o lar d0 capi*
lão Abil-io Cardoso Pcrrone, estimado com*
missario de policia 3.111 capital.

K' que. pasta o -natalicio de <ua esposa, d,
Alice Nobre Perronc, senhora que pelos seu»
dotes moraes terá oceasião de verificar o
quanto è querida no nosso meio social.il*az annos hoje, o sr. Alcebiades 1-Vrn.in-
des Chaves, empregado do Lloyd Brazilciro.

CASAMENTOS .. f

Realisou-se hoirtem, 0 enlace niatriinoniil
do dr. José Fortunato Ae Urito «om a senho-
linha Margarida de Figucirtdo Brito, filha
do sr. Jeronym0 dc Brito.

O selo civil *t-n*üou-3c na residência do dr.
Alfredo do Nascimento Silva, á rua S. Clc-
iríente, ás .0 horas, c o TeHgioso, ás 20 lioras,
•tra egreja d0 Sagrado Coração de Jesus, á rua
Btnjamin Conslant.

Testemunharam o acto civil: por parte da•noiva, o d-r. José Pires Brandão « a sra. Uno
Cruucwaid, « do noivo, os srs. drs. Alfrcd-, da
Graça Couto c Francisco Aragão.¦p-iranynipliaratn a ceremonia -religiosa, pelanoiva, o dr. Alfredo d0 Nascimento Silva e a
sra. Julieta do iNa-scimento Si
o professor dr. Agenor Port0 c a
dc Oliveira Fortunato Brito.

Acompanharam o cortejo nupcial, como"garçons dMionncur", os drs. Rodolpho Rie*
gel, Rubem Maciel, 'Eurico Cockranc, Corio*lano Teixeira Júnior, Raphael Azevedo, Age-
nor Mafr.i, Miguel Meira do Vasconcellos,
João dv Araújo Campos, Jayme I<cite Silva,Nelsou Pagani, Aldt*ric0 Felioio dos Santos,Hugo Teixeira Júnior, Arnaldo Moraes, Os*car Gomes da Cruz. Renato Silva c C. da Vci*
ga Limai•" DeinoisVl-lcs d'honncur", as sen.iormi.ias:
F.lisa Torres Barbosa, Maria Torres Barbosa,Helena llrandão, Maria da Gloria Teixeira Ju*¦liar. Zaira .Pagam', Moeina Brandão, NcoiuiaTeixeira da Silva, Dulc1-; Teixeira da Silva,Lilla Teixeira Júnior, Beatriz Brandão, NairIFortunato dc Brito, Lçnyra Costa, Vera Co*ckrane, Accly Aguiar. Amaziüs Aguiar c Odut-te Fortunato d'c Brito,

Consorciou*se hontem, com n senhorinha
Jurema Esteves, filha do dr. Iturbidc Kstcvcs,o dr. Adhcmar Costa.

•— O sr. José Dutra de Souza Gomc3, do
nosso commerõio, casotvse hontem, com a se-
nhorinha Maria Borges Freire, filha da viuva
João Borges. , 1

rF,m -Florianópolis, o dr. Joé Collaço, of
fieial de gabinete do governador de Santa Cn-
tharina, contratou casamento com a senhori'
nha Carmcn Luz, filha do .senador Hercilio
Luz.

O sr. Nestor -Magno de Carvalho, contra
lou casamento com a senhorinha Adaliuira de
Barros Navarro.

EDITAES DE CASAMENTO

•n. -Pruetnoie Pacttiee Soar» « FriBcl.".
SjIí.iiiIi. Uiilutri.- Ileattffl, ái ie don», ch*c(ou do 8. Pau-
lo, o cmoii-l Joté dâ Vllfl Cibrll, cumitun
dinti da litig.i.u do lixtrclto, ai|u>tttUda uo
Uio (W-tiilr ílu Sul,-- Deve «hcgir anunlil, a cita «Idide, ptle''Antariin", o ir. Jot« Jur-il.i, irpffirntmle
da Soclcdidi Km.1 Argrutliu, n. «xc-oilç.o
di citio quo litci..nente i; Inaugurart outi
capital.

*— Acompanliado de iim «apoia, «tgulri
para a líttrep», • bord, do "Ar-aioa", ocomnieodidor JJeraardlao Louiiac'' i/treira

"PIOaNIC»»
-44V* ,* J

Idlçjando a dita de 13 de ma'», e Club
Llrlo d» Arigío,- reilluri domingo. iui furnai da 1 tjuca, um manda •"plcalc'-.

Pira «aii .«ila campeitr»} irm «Ido envia'
dot iiiuitoi coaWle», o quc tqttlvile a dt.er
compirecer4 multa s*ntc, hiVendo grande ani-
ir.açto,

A pirtlda da tfde do club, á rui Conde drIloinliiii n. 1,11, tm Ooode cipeeial, icrá .1 8aoni da nunh. n ^
CNFBRMOS ¦ 9

Tem cr-perinientido «eiiitveii melhorai o
fc-tejado poeta Leil de Souii, que tem sido
muito vliltido.

— Conlinúi grave o citado do mieitro Hcn*
rique Ilrigi, que eatá rrcoltiido ao hoipital dl
Ordem Terceira da Ptnlliacia.

FESTIVAL 1 Y

CRUZ VERMELHA BRAZILEIRA -
Ite.lisa v,- amanaS, a» ll ihorai, no Ihealro

Plienix, o grande feitlval que a in. SotiziBindeira orginiiou em beneficio da Crui
Vermelha Brailleira.

Ene feriu,ai. como «e ví do programmaabaixo, c o mali inleressinte poiiirel. lno,
aliati, c diiprnsavei diicrie, labendoic qu:o aua orgailiadora foi a illuitre icnhora. li'
o irguinte o programma : ¦

1* parte — ilymno Nacional; paleilra lite*
rarla, pelo ur. Raphael Pinheiro; "La décla-
ratlon", dc Ilenry BataHle, por «ptlitai fran-
ccrei; dançai a caracter; "O lingua dc fira",
p»r artistai portiigueiei * brazilelroi. Inter*vailo dc uma hora para o chá, com algun* nu-meroí de -cabarcl", 10b o, dirccç.o do ir.Uumanoir.

a' parte — Qitadroí vivos; ndin.. portugue-za; "Le clairon"; icena brazileira (volunla*noi braalleiroí). Tomarão parte 001 quadrolvivoi senhorllai c cavalheiros da nossa locie*dide.
O «heatro "foi gentilmente cedido ptlo ir.'Fi-juriròa. Todo o •"buffet" Icm «Ido gênero-«mente offeftcido por particulares e caiascomnierciaei, cttjoi nomes ierío pitWicadoi nodia da fejta, No laguão locará unia banda mi*lilar. , .

HANIFESTAÇt-E»* « ""

Promovida pelo nr. Joaquim dos Sar.loiRangel, reccbe.u liontem, dia cm que complc*tou mais um annivenario nataiiclo, uma lin*cera manifeitaçâo de estima, o fiel da Caixada AmortisaçSo, nr. A. Barbosa dos Santos.
NASCIMENTOS

pagoberto, é o nome que o ir. Hild-gardo
Midosi di Motta escollteu para o fiihinüo queacaba de vir enriquecer o seu lar.•— Elti em festas o *iar do sr. João Ba-ntisia ConçaWei, com 0 nascimento dc *um íi-lliinho — João Baptista.

CONFF.RENCJAS V

O df."Enncí"W^.u*iai'fár;i 'dõ.r.ingõ, áTTohoras, na séitc di*'/í*isb«facIo Cliristã de Mo*<
CO», á rna da Quitanda, uma conferência so*bre o thema; ** Campanha abolicionista".-— Partirá 110 dia :;, para Valeuç», afimdo alti realisar algumas confcrenclis litirarias,
o sr. Alfredo de Seixas Barncho. A sua primei-ra conferência será sobre 0 Ihenia; "A uivt*llicr e 4 arte".

HOSPEDES f
Hospedaram-se ti0 Flúniitrenie Hotel, is ae-

gmntes pessoas :
Commandante Carlos Américo dos Rios efamilia, dr. Flatío Rrcnsane, d. Gaspar Do*tres, Antônio de Carvalho, A.-Cufruy, Joa*quim Guedes Carv*ilh0 c senhora, Caetano

Senra, -major Sebastião Nolasco, Manoel Sil*

imlia, Waldemar Cruz, Adhemar Vallini, Al-berto Andrade Portugal, Alberto Brclias, co-ronel Ramos e Souza, José Gonçalves Seria-nos, tenente Osório Chaves, Jacintlio Moreira- O dc Araujo. A. Nunes de Almeida, co-ronel Mansur Jorge Cuba c Ilerminio Grosso.
MISSAS

, .--. O sr. Lima da Silva e d. Julieta da Silvamento Silva *¦ pelo noivo, Bastos, mandam rezar ainanitã, is , horas naai.iu ,,,atnz 40 língenlto Novo, uma missa por aintadc sua progenitora.— Mandada celebrar por uéii filito, o ca*
tnlão do Exercito,- Annilial I>ufrnycr de 011*veira será rezada hoje, ás 9 Jioraá, na matrizda Gloria, uma missa por alma de A. Akxaff*drina Dufraycr de Oliveira.

ENTERRAMENTOS ' ' -" - -•

cabo cornetelro, e .T^ko, Ignuelo de Arau- Vf.
jo. «jue «ri»'.'cfòo ^Udm.^ .K.-/' . . VjJ

No cartório da 3» pretoria eivei, freguezia
de Santo Antônio, estão affixados editacs dc
casamento dos contrnlíentes: Waldemar da
Silva Bastos e d. Tilda da Silva Bastos; Joa-
quim Vidra e d. Umbclinn Rosa; Julio Au*
gusto de Piuna e d. Maria Simões Menezes de
Souza; Francisco Seixas e d. Õlivia Faria;
Vicente Martins da Silva e d. Auíclia Rosa dc
Almeida; Fernando José Gomes « d, Julia de
Andrade.

—: No cartório da 7» pretoria cível, fregue-
zin de Inhaúma, estão affixados os editaes dc
casamento de Antônio Coclhp de Moura comd, AntonPetta Medeiros dai Silveira; e de Ayres Francisco Ferreira com d, Lydia dc SouzaAveiro. ....
VtA.Ai.TE9
Ommmm * —i.wn—a ''"***¦ '

Afim dc exercer as funeções de nlmoxarife
da Estrada dc iFerro Itapura a Corumbá, par-
titt para Matt0 Grosso, o sr. Octavio de Brito.

Seguiu para o Ceará, o-coronel José Eu*
clydVs Saboia de Albuquerque.

E' esperado amanhã, nesta capital, a
bordo do " Amazon", o sr. Pedro Valleda,
grande. fazendcir0 no Uruguay c delegado da
Associação Rural de Uruguay, na próxima ex*
posição pecuária. -

Vindos do Bello Horizonte, chegaram a
esta capital, os senadores Francisco Salles c
Bernardo Monteiro. ; / . ¦

Com destino a Europa, embarcará ama*
nhã, no "Amazon", com sua familia, o sr
John Mc. Lachlan Clayton.

Acompanhado de sua familia, regressou
liontem, a Sergipe, o di*. Francisco Monteiro
de Almeida.

Chegou honteni, dc S. Paulo, o sr. José
Cardoso Lopes,.

- Partiu honlem, para 'Florianópolis, a
lord0-do "Itapacy", o sr, João Marciano
Ferreira. ....•f- Açhaavse no. Rio, vindos do Plauhr, os¦*- ."-.**¦ ¦ • --1--L ,.;í

lEffcctuott* liontem, As 16 lioras, 110 cerni-terio dc S. João Baptista, o -enterro do com*mendador José Pedro Lessa, pae dò dr. Lessa,irinistro do Supremo Tribunal.
O fertrtro saiu da rua Marquez de Abrantesn. 165, acompanhado por grande numero de

pessoas. Sobre o túmulo do venerando cxlinctoforam collocadas muitas coroas.

CHARUTOS CIV!L!STÃS
1, 400 réis - 3, mil réis

Dm» scena trágica
¦1 -atA*»*

•—I 1

Na estado Bento Ribeiro

Tres trabalhadores comidos
por um trem

Verdadeiramente trágica foi n scena'quono desenrolou, hontem, pelu manhã, aa cs-tiic.no Bento Hlbelro.
Achnva-se calmamente entregue no tra-bnlhodt; conservação da linha, n turma detrnbalnadoroí, na qual 50 achavam os do uo-mes Antônio Ferreira, portuguez, casado, decincoenta annos; Josí Gomes, da mesmaBaclonnlidndo e também casndo. do 4C annos00 nncional 'Fructuoso da Silva Netto, de«-J nnnos, qunndo, om dado momento, sur-gin, com grnndo volocldado, um trem ex-presso do Santa Cruz. ,
CPreoceupadps * om seus affazcrcs, os ho*mens nflo puderam reparar nn eurroirn ver*tlglnoft-a do comboio, o quando nor elle fo*ram despertados, o procuraram fugir no nc-rigo, foi completnmcnte tnrde.
Ro nlvoroço quc<So fez em todn a turma,aconteceu qtin n nfelicidade coubesse aostros homens referidos os tiuaca fornm ul-cançndos pelo trem.
Uma-écçaa horrível, entao, pôde uo ver:na linha férrea jaziam os corpos dos trestrabiilhadoreB, envolvidos em sangue e tioei-ra» .
Dois dellos estavam mortos. Eram iPcrrol-rn quc ficara eom o ernneo inteiramente

esmngndo. e Oomns quo tinha n cabeça,tronco, oraeos o pernas reduzidos a umniiiuiiHii informo.
IPriictnoi-o, felizmente, tendo escapado fimorte, «chnva-so, cntrotnnto, com n pernaesquerda pisadn.
Ctonjinunlcatlo o triste facto ll policin do'2(1° districto, fornm tomndns linmcdintas

pi-oviilenclnB, sendo, entilo. U.''ructuoso Nettosoecorrido peln Asslstencin; feitos os pvi-meiros cnrntivos o infeliz foi removido puran onfcrmarla da Snutii Cnsn, onde deu eu-trntla cm e.ttndi, grnvc.
Ob cadáveres do Ferreira c Gomes segui*ram pnra o necrotério dn policia.Este desastre causou mn.i grando impros-silo dc tristezu ua oopulnçao do referido dis*tricto»- i-'*;•'

"¦|JJJI'*l*»*lf»ikl.J.I,.»**JA'»ll»1^

AS REFORMAS
SOCIAES

Depoli de enorme .Allclyimo toelil
politico, que hojo «rritta «1 nacOoi d*
villiadil 1 uma completa pita» de oue»
rilidade, Iremoi obiervar ai norai lemo*
tlcUçcci, pelai quaea irão pinar ri I9i
cledadoi I11iur.11, ;

Nftt nciiiaci sociciludc*, onde Um d
Direito uiileament« prcdumlnado, conro
(orca, a perfídia « t cltumnla tini pre*
dominado, com um* rira Intentidadl. ,

Mu, o que fax crCr í quo «1 futurai |0-
cledadet Irlo tnientir *i «uai (iimi io»
bre um terreno multo solido, o, por con»
icguinte, dllflcil do lOrein deimoronada*),

Sim, porquo a actual ilttiat,lo, quo Un*
to tlKilciilta o vida dn na-Õci, t o pi l'
melro momento do maior illlic-lio quo
tem Min-ido na vida doi povoi, mui nlo
labemoi, «ntreianto, il ior& o ultimo quo
01 oppriuic.

Quciraniui que i<]a o ultimo e prl»
metro inomeimi do mnior «fllicc;ao, pur*
que nrio podo haver nada mali duloroio
do quo cita iltuiciio tüo precária que ar*
raita 01 povoi aoi nilioroí lacrilioil...

A liliioria do conflicto aciiml devo »cr
liuinedeclda de 'liBrlmai e lunguc, mar-
cando, portinto, om mai paginas, como
o primeiro e jamaii viito.

Ai "Guerrai Funica*", que nrraslir.int
os povos da antigüidade a ilulm u .. con-
juiiciuris, jamali devem ser comparadai
ái guorra.» contemporaucni, porque ai
ililícrcmas que as soparam tio tio distin-
cta.t como .1 difícreiica que existe entrf
o racional para o irracional.

Portanto, nclia*se a civiliiat-io inter*
rompida, e nüo paralysada. pelu série de
factores quc agem no destino dos povo*.

Xa" precisa grandes conlicclmentoi
sociológicos, e lohre «ocialisino e anar*
chlimo, para fazermos este ligeiro estu-
do dc reformai sociaes, e iim um esplri'
to, quc seja um fino observador ou psy*
dialogo.

Dahi, dcprehondcmo", portanto, quc to*
dos estes rantoi scientiiicos eitÀo li*
gados (tí um encadeamento) loh nnu
dependência múltipla, um do outro.

Agora, nos fn** recordar a expressão dl
Sponccr, que diz que o sociólogo é come
uni astrônomo c observador dc phciiomc»
uos, c nada mais, '

Vejamos como a Piycliol0B.il,- ««t»
seiencia que foi negada, a sua existência,
pe.o fundador do positivismo, Augusto
Conte, c incluída na Biologia, como tem
unia alta importância, e tem tanta utili*
dade em outros estudos.

Pois que é ella quem fornece os doi»
maravilhosos tnotliodos de "observação
externa" ou "extrospecção", o de "oliser-
vação interna" ou "introip.cção", 01
quaes levam o psycholo-fO, ou outro scien*
tista, a acreditar sua existência, do tal ou
tal phenonieno.

Mas, os factores que Irão exercer
grande influencia na organisacjio, ou uas
reformas das futuras sociedades são,
justamente, os resultados dos que agem
nas actuaes sociedades.

Forque nesta*;, ncttulmeute a fon.n,
como ja di.semúi, em logar do Direito,
tem sido o mais preponderante e.cnien-
to, coiic!uindo-se, dal», que nas futurai
sociedades o Direito verdadeiro vá exer-
cor o seu poderoso influxo, como lei.

Talvez que a guerra quc envolve, hoje,
quasi todas as uaçoea do Universo, sirva
de uma excepcional lição, porque ante.»
delta .ser iniciada, a 1'e..: era..armada, e,
portanto,'o unlco resultado que podíamos
esperar c o que estamos vendo.

Sendo qiic entre os povos civilisado!
contemporâneas, uns fe preparavam, dt*
niitc-mão, para fazer conquinias cm paizes
cultos 011 civilisados.

Dahi, resultaram estas conclusões so*
ciaes, quo cm ardorosas chammas vieram
despertar alguns povos quc se achavan *
em uma eterna Indolência.

Outro elemento de grande influencia
que tem predominado nas actuaes sócio
dades, c o anarchismo, quc só tem pes:
simos resultados, a nuo ser o que teu
uma razão justificada.

Este quasi quc péssimo elemento, qui
tem surgido nestas sociedades, sem inoti*
V03 justificados, soffrcrá, forçosamente,
tuna transformação sensível.

Também alguns povos lia, quc pela sua
indolc são anarchistas, ua extensão da
palavra, havendo, portanto, difficuldadc
de firmar uma situação entre elles, *
etc.

Porem, as reformas sociaes, pelas quaei
ns sociedades vão passar, após essa for*
midavel guerra, sento feitas de ácdprdí
com as mesma;, ou lições recebidas nc
actual c desastrado conflicto.

Todos os factores agirão nas organisa*
ções sociaes, subméttcndo-se ao tem-
pcrahrento dos põvòs, ¦ que rCMíbiados
com. as lições ora aprendidas,; lembra;*
se*ao,-talvez, de erguer um supremo tri*
liunal. oude devam ser julgadas as altui
questões diplomáticas, quando, põrvott,
lura, as nações pretenderem chocar a su»
soberania.

A uiiica causa das convulsões sociaes,
é a. péssima organisação' social-polltíca,
que constitue um erro de alta importai.»
cia, entre os povos civilisados.

A _difficuldado está cm haver concor»
dancia c systematisação uas sociedades
políticas, que constituídas por elemento!
perniciosos, só terão que ser desmoro*
nadas.

Os resultados dos factores que afflucm
nas actuaes isocicdades irão, talvez, cm-
bora adoçados, isto é, modificados bastan*
te, rcflectirse sobre as sociedades futu*
ras.'

Sabemos que em paizes cujas bases
das sociedades se acham assentadas sobro
alicerces falsos, enfraquecidos, estas nies*
mas sociedades só terão quc, ou maii
cedo ,011 mais tarde, mirem por terra,

li é justamente o que se está passando
entre as sociedades contemporâneas, quo
irão passar por uma -grande "melamor*
phosc", que é justamente a reforma uo-.
cinl. ^... ... - _.

' 
EVARISTO DA FONSECA \

Na Bolívia
*• ...a..!'-

1—^, 
,

A origem da confusão de noticiai
sobre a revolução

LA PAZ, io (A. A.) — Os boatos só.
bre a revolução foram devidos ao so-
gttinte fado, que originou a confusão das
noticias itclegraphicas para o exterior,:

Após as eleições presidenciaes dc do-
mingo passado, os mineiros de Polosi
oi-ganisaram uma manifestação para fes-
tejar o triumpho do dr. Gutierrcz Guerra,
porém,-em certo ponto, encontraram mu
numeroso grupo de liberaes, dando-se,
então, um conflicto,

Outro grupo de mineiros que vinha
dos subúrbios atirou um cartucho dc dy-
namite, cuja explosão causou estragos em
vários edifícios, matando quatro pessoas
e ferindo varias outras.

Ao ter conhecimento dessas oceorren*»
cias, o- presidente da Republica, dr. Is-
macl Montes, partiu, na segunda-feira,
para Potosi, afim de cooperar com ns au-.
toridades locaes 110 restabelecimento da.
ordem.

O telegramma da legação argentina»
trausinittido para Buenos Aires, -Foi ba**-
seadó nos beatos quc sobre os aconte**
*jL*»o*)taíl çorrerani nesta, capital,

/-
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THEATB0

TURF ~ ,
WiiKDV ct.ub

'Continua a «Iciperlar o uinxiiuo Inler-
ti.o o progranun» du reunião dn amanha,
mie lem por baio o "Urandc 1'reinio liu*
topa".

Muni Verl continua como franco tn-

yprlto entre o* "cathedratko*." « devo
vencer, atieiuloiiilo a* sun» numnlfica»
roíidiçilcs de "«ntraliieiiiciii".

"Atdgatt'", o segundo favorito, umln
linilicm em optimu» condições «s pro-
meilc dar trabalho ao representante da

florloau jaqueta tricolor.
Oi deniaii parco* multo proniottem re-

lUltttdoi extraordinário!, acudo, ao no ...
t,*-r. o melhor pareô da rciiniio o que
10 denominará *ij dc Maio".

Mais j8 horas, e leráo o* lellores os
nono* .preferidos para esta reunião, que
«ao ser devirá* magnífica,

¦JOCKliY CLUD
Para n sua reunião do -o do fluente

lOrSo encerradas amanha, ás iOi|j ho*
ia*., ns taicrlpçOci comp.temcnt.tr»*. do
irograiiinia dcün corrida.

DARIAS
F.' com o máximo prav.cr que registra*

mos o reinparccliiiento do Imbil jockey
Lmirenço Júnior, dentro cm pouco, poii
•¦ querido proíic.íonal uinda hontem es-
tevo u<> Prado Fluminense, trabalhando
ligam* parelheiros.

ü cavallo Jagunço terá novamente
i liiouia do habit Dinartt» Vaz.

Ao que sc diz, não tomará parte na
reunião dc amanhã o Itigucr, filho dc
Miiliotil.

Xão será dc estranhar que 
"O

/Tur." apptreça amanhã sob outra dirc-
cçin.

Na pista do Derby Club trabalha*
ram hontem todos os animaes nus cul*
ilailo». do competente "«nti-ainotir" F.
Sctineider, destacando-se 'Mcyricl. e Dus.
ky Boy, que se acham em fómas admi-
ravels.

Os chronisias concorrentes ao cer-
taiiirn da "Taça Seabra" devem enviar
os seus palpites, até as 10 'horas, ao Cen
tro dos Clitonistas Sportivos.

«— São bem animadoras as condiçCes

do eitrcante Blil*, de propriedade do
i.i*ii' ei Jt.ppcn, tornamlo-io .orlo con-
corrente no parco cm que te acha m*
ticripto.

-- Ot pcuilontitai de M. Flgtierúa Ira-
li.illi.ii.im hontem uo Derby Club.

Slcilia foi a melhorilnha...
O conhecido "turfmau" Importador

tr. i uri... Coutlnlio, além dit cinco
rguu* e tret cavalloi, que deutro em
pouco duvem estar nesta capital, «caba
de receber uma offerta du louhecldo
"turfníaii", quo lhe ofícrccc vários paro-
Ihelroí, já vcticedoros ali, por proçot ic-
ilii/í'lu-.

Mui. uma oecttil-ò dot srs. proprietn.
rio* cariocas adquirirem bon* miimsics c
barato*. <

No prospero Estado do Pará aca-
ba dc ser fundado o Jockey Club Pa-
racnse, com o fim de estimular o desoit-
volvíincnto dos produetos dn listado.

A nora «ociedade «crá aiionyma e são
tuus sócios .fundadores, segundo nos lu-
It.iinaiii, oi seguintes sr*.: 'Cypriano dos
Santos, Pedro Maranhão, coronel Colni-
hra dc Souza o Castro, Jaynie Abreu,
Ctissio Kci*, Abel Chernioiit, Narci*o
Horges, Pires Teixeira, J, Marques, Ed*
gard Cliermont, Joié Pinho, Josí Mal-
cher, Moraes Sarmento, Danlin Santo*,
Salomão Capper, Hcrman Iminendrof,
F, Oliveira, Amorim Lima c outros.

Embora contra a vontade de um
collogn..» seguiu homem para Petropo-
lis a égua Míiia, que ali ficará aos cui-
dados do "entrameur" E. Morgado.

A égua Baltery, inscripta no parco
1*3 de Maio", terá a monta do hábil jo*
ckcy Alexandre Fernando*.

lE' pOStlvel que «seja dirigido pelo
mesmo jockey o cavallo Magestlc.

—« Está regularmente movida a égua
Dioiióa,

Ao que sabemos, Cascalho tomará
parte na reunião de amanliã.

—- E' possível que o "sttid" Expedi-
tus lambem conlrutc para seus serviços
um jockey tle tpeso leve nc* Chile.

Para conhecido "tttrfman", possui-
dor *dc bons parelheiros, está cm trato,
na Republica Argentina, um cavallo de
regular classe, pelo qual pedem vinte e...
contos do réis.

Virá? _

f-" .; ,"
NOTICIAS

No ili-iiin» li. .lu.*» . .iii lindo iii.ii.iail*
a l.wl-u de coitumii mcloBiei, etn doll
actoi e «eli naidrai. "A nudita dn cln»*
ma", qu» depol» d* peça "Oi lobo» marl*
nli .¦•". i.iiiuiii A iccni»

•
Fui eonpotta pela mae«lrlna •Francliea

tloiuigM, a partitura da re.ltta "Itarrii e
Fenfarra*", orlilml dn finado Vieira Cir-
doto, coIlabortiçAo «le Corria Varella.

dllrevenieiit» eilrenrfl no thentrt» cinema
Hlo. da vMulia capital, a rerlita. "Amor
molhado", lçvsda A levna prl» companhia
lliipllitiu e CoMi,

A "troupe" <ii. iildii pelo aclor T.eonur
do JA começou oa IIUI cn*»lo*, nn thea*
Iro Jotln Caetano, da N.cthfroy, e aiinhi cate
nu*:» fará fiiit e-iii-d.

*
Snblrrt rt seen*, amanlill. no Carlos Oe-

me«, o peçi, "A cabuna «le pae Toomla
não havendo hoje «ipecttietilo noite tbeolro.
parn o euxaio geral.

"O pilo furado" tem agradado immrnio ft
|i"inilii!iiii dn viiiiilnt ••.¦i.liiil. Tudn* u* nal*
Im o vlneinu*theatro Klo, dc Nlctheioy, «n-
ehoie A cüiiliii. .....

*
O netoe Afíun«(« Nogueira fará, mui lire-

reinante, a miu festa artística inim dos noi-
SOI llleiilniii.

*
A companliin drnmitlca. qu<» trabalhara

nu theatro 'Una Viite, do S, Paulo, deveria
ter dado .matem o' **n ultimo etptctacolo,
'¦'im a iif.ii «le João 1,'ii'i, "NA cCgo .
¦»-.;.¦¦ •.;¦•'

O aetor A. de Carvalho, ha pouco chegado
do norto, cstr^aríl brevemente no Cinema
TUeutro Olyiupia, cx-Cbanlet-cr.

Pa»»a hoje o centenário d* comedia "tFlo-
res de iiuiiii.rii", urlilmil do dr. Cláudio de
Soma. que ie representa lio Trlnnop, do-
veado os sem» omnreiaito* organlaarcui, pa-
ra logo, um grande festival.

llrevemente *erl renreimtida no fl. Jo*
si, it revista "Tic-Tac", original doa Ir*
uiiltiR Qulutlliiino. partitura do mneitro l'nu-
Iino Hucraiuento, que jd nc acha concluída.

Uoyd Brasileiro
. -~~'}K* •

t-MRVIÇO MIUTAR DA lUtSRItVV X.V
VAI, NO DIA ii

Superior d, dia, «ipltlo-ten^nte Sylvio Rir
bem.

OffloUI do «nado, a* tenente Alcldct Da»
ptUtl IVi-lia. 4

:'...i|.mu .*in-in "i-lo do «Jrliltie, Joi. l".
II* de Olivelr*.

REOISTRO DK NAVIOS

-Mayrliik*' iio c«nvi.i o a*>«f..elil Mano.*!
Jotl de Mlrandi e na inicliina ,, ** offlcl*t
Anionlo Cordoie,"Toe-nlln*" n» convéi o meitre Railllo
Joit dei -Sinto* c aa inichlni' o a* olticlal
Nrwlnn Sintoi Ciinpoi."Ooyii'' no convíi o a* «íflclit Franelieo
Rondelc e na mictilna _ 4* officlal Minoc! S,
Oliveira."Aiiiaionai" no convíi o j* officlal M*
imtl Fetippe Cloro e 111 iiuchliii o )' official
Mino.*! Mjii:i.-,,11.1,

" Pyrlneui" no convái ti a* officlal Anto*
nio Oarcia ilirroí e n* nu.li.n.i o 3* tilliei.il
Manoel NailvMide Sotifi."Wetieeidáo llrai" no <onvc* o i* officlal
Alberto Stein."Sergipe" ito eonví» n a* officlal I.ul*
Rslion e na iiiachtn. o 4* llcriniiiio Carmo.

RBCISTnO DB PBOÜH.V.tí BSIBAR-
CAÇOBS

HI.DOCADORr.3
'Guainbv»" e

KOOT-BALL
UMA POR DIA

A constituição do "scratch" misto Rio-
B. Paulo vciu a tempo para mostrar a
intelligencla e competência dos actuacs
representantes*que formam, na maioria,
o conselho divisional da primeira; aquel*
Ia a quem compete a organisação dos
"scratches" da Metropolitana.

Leigos na matéria, exceptuado o es.tr!
mado secretario Gomes, cheios dc pre-
siimpção technica, os senhores do con-
seího divisional da primeira, que come-
çaram por dar sms posições a S. Paulo,
num "scratch" do onze, terminaram por
formar o "scraíehJ' --carioca "á Ia di*
lt!:". Felizmente, o futuro adversário des
ie» "scratches" nüo têm, siquer, força
para bater-se contra um "team" de sc*

gumla ordem. Mas, si isso já foi «vi-
denciado em duas provas consecutivas,
por que a tentativa de organisar tão
"kolossal" combinado S. Paulo-Rio, para
intcpol-o aos máos "shootadorcs" do
Uarracas?

De resto, os "teams" feitos pelos 
"ad-

vogados", que jamais pisaram campo,
Itinda não fizeram nada.

O tal combinado do empate de ixi
foi ultra ináo, e nos envergonhou deante
de um "team" de club, que acaba dc dei
xar a segunda divisão, 110 caniipeonaic.
argentino. E', portanto, indispensável que
ns clubs da primeira enviem represen-
Umes novos para o conselho divisional,

daescolhendo pessoas que entendam
technica do "íoot-ball" 110 campo.

.Com tlieoria não sc ganham 
"matelics".

QUINZENA ARGENTINA DO C. R.
FLAMENGO — A SEGUNDA DA
SÉRIE BARKACAS — 1 FLAMEN-
GO "VERSUS" BARRACAS I.
O dia de 'liontem, que se conservou

nublado c frio, .foi bem propicio aos excr*
deio do "foot-'baH".

Ii 05 hospedes do Flamengo sentiam-
se bem na peleja que travaram, mercê
da' temperatura.

Não obstante ser dia útil, a assisteu-
cia reunida 110 campo da rua Paysandú
foi regular. Sob as ordens do sr. Gui-
Iher Vvitte, do America, foi desenrolada
q pugna, sem nenhuma peripécia agrada,
vel pu cnthiislastiea, ... ¦', . ¦»

O."team" local,,não -encontrou diffi-
cuidados para jogar no campo e deante
do "goal" adversário. A acção do "team"
do Barracas bastou para qu« pos-tamos
confirmar a nossa opinião, já expendida,
quanto ao sou valor.

O joço arrastou-se dcsiuieressadamen-
teaté findar pelo empate de 1 xi "goals",
feitos, o do Flamengo 110 primeiro tem
po e por Gustavinho, de um magnífico
centro dc Carregai, e o do Barracas., no
segundo tempo, pelo meia direita, de ca*
beca, numa bola dc "comer".

O juiz foi bom, não tendo querido sa-
criticar o "team" visitante, petos mui-
tos "fauls" 

que commctteu, inclusive dois
11a área de penalidade.

VISITA AO BÀNÍ-U*

Os argentinos, acompanhados pelos di-
redores do Flamengo, irão hoje ao Ban-
gúj visitar o ciub local, dc presideicia
do cx-prcsidetite da Metropolitana, K 3cl
de Car«"l'»o

POR CAUSA DEIXA..., . 1
'" 

""*'"-**______.

O "doutor" «ggredlu ao «cad-tnlco

Alfredo. F«t<es.'^'.Siqueira. (S o nome
de uni moco que paia aqui volu, oom a
"proiL-ct.ão" da polida . «máeonciiie,..

Depois de varias "bravatas" pratica*
daa na bfirra do sr. Ncry, Pores dc SI-
queira, desconfiando da "uini/.ade" da
policia duqucllas -paragens, para, aqui
vclu estabelecer o «eu "escrlptorlo"

de.. - "cavaçOes". Mooton-o A rua do
Ouvidor n. 08.

Com elle vieram algumas "Jhourls"

amazonenses. Estabelecendo um "escrl-

pi o iio dc íuedlclna, pratica", Siqueira
dura consultas aos papal vos que o Iam
procurar.

Siqueira, no emtanto, C, «lCm de "me-

dlco", ciumento.
Entre as raparigas que trouxe em sua

companhia ha uma qne se apaixonou, tio
y.inlHile. pelo acadêmico Alexandre Buc-
no de Aseis Machado, residente ll ave-
nlda !Rlo Branco 01.

O estudante, ao que parece, tambem
s.vniiinthlsuii com a rapariga. K, todas
as noites, os dols-iam encontrax-se d por
ta do "oscrlptorlb''tdo. "dr." Siqueira,
qne..tamb*«im era a auariàldèocla.^í' ,

liontem estavam os dois apaixonados
a conversar, quando chegou o "dr." SI-
queira, que, sem conversar, foi nggro-
dtndo ao acadêmico, produzlndo-lhe fe-
rluienlos que o fizeram procurar a As-
slstencla.

A policia local pnendeu o aggrossor.

l^i^fcr^iiÍ_T.WiiliWWWaili-Wgi»wa--i —¦—¦-• ¦-»_------*_tiaMMMaaia__-_M_ta_aW_-_^

Será inaugurada amanha a
linha de bondes de

Campo Grande á Guaratiba
Com a presença do ar. dr. Amaro Cavai-

1 canti, do dlrector da companhia—o impor-
tanto industt-Inl dc nossa praça sr. Antônio.
Pernaudcs dos Sautos, c demais pessoas gra-
<iit'l. rcuHna-sc uinauhü, cm Cunipo Gran-
dc, .1 inauguração da Companhia '.ferro Car-
ril dc Campo Grando a Guaratiba.

O sr. ministro da A'itu;iio trausmittiu no
presidente <lo Estado de H. 'Paulo, a iuror-
inação .prestada pela ÍDircetorin da E. F.
Central do dtrazil, nobre uma Tcpretcnla-
ção dos fnziiudeii-os, eomuierciuntes e lavra-
doros residentes na estação dc Eugênio de
Mello, miiuiciplo dc S. ,Tos6 dos Campos,
tinquc-llc Estado, pedindo a parada, ua refo-
rida estação, dos trens notciiruos NP 1 o MP
2, <lu mesma estrada.

fComniandinte C*pel!a",
" Sabiuo Barroso ".

LANCHAS
"Paraliyba", "Ondlna", "Rio de Jinelro"

e " Coinniandanlc Alníeida",
\

1 BARCA D-ACUA

"Come* dc-Matlo*", 1

KAVIOS ATRACADOS

Ao arniaicm n. 51 "Tocamin«"
Ao armaicm n. lll "Tapajót".
Ao arma.cm n. 12: "Itaberá" C "íVrl

IKlll".
Ao armaicm n. Ml "Auiiionai" e "Ma-

roiin", ..

NAVIOS AO I.ARC0

O t. Acre ", o " Maralibão ", e o » ?ergipc ".
- ÍIUVIMKNTO Dlí VAPORKS

1'APQRBS ESPERADOS

DO NORTK

O-^S. Pau1o"*a ts, o "Brazll" a 16 c o
" Ayraoré" a 10.

A
DO SUL

O "Minas Genes" a 13. o "Ojjpoek" a
13, o "ttalinita" ai|e« 1 Laguna" 1 16.

VAPORES À SAIR

ESTADOJDO BIO
MCTHEROY

o novo oornnNo o>o risivuin —
Cuatluu'a a itperlmeutar leiulvel» uielhorui
o eornnil liYancíico tluliu*rAe*i vlro-preit»
dente etn exireiclo* ti, ex. tem dormido
bem eitij ultlan nolui, londo bnitnote lt-¦iiuiielrii o neu rtiniu.

1'IIHPnrxO DM -U-SICKDl O oro»
feito de Ultiendo Enxenhrlrn Einyidlo timi-
cilvei, pediu ixoninçBo da cirgo que llie
rol iifftitdu pelo preildcnli do Eitido, con*
iliiminili, nialm a prettar 01 h«ui valioioi
aervlcos aquelle flonireute munlrlpln,

áOL__OIO _Al.KSIA.NO. AH IKIISTAH
DO H»IA VM DH -MAIO. — O dia -I de
tniln v.n* ter ioinm«inondo do uma manei-
ra lulihaiiie no Cullegln Haleilaao.

illla do N. H. Auiiliailni», pnlrnolia do
<.'nlle|i.i Santa iRoii, prcpirntu 01 «em dl-
tectorei um bello prngrnninm qu« publlei-
reoioi i.ppiiriiiiiiiincui.», parn lolcmnlair diti
lAo qneridi.

COMPANHIA CANTAUIOUIA — A Com-
piuhli Cinlarelrn di 'NiveiiçAt. lluuiliieit*
a* acaba de rilorinir n birca u'l'ercelra" qui
ii|ii'i*»eiiiii nilu lo melhor esperto como cita
intendo u, mui Tlngen* no tempo detnrml*
nido pelu regulituento e a contento do* que
da mesma ne icrvem.

NOi que coittitnnoin* apreciar n* *ervl-
co* deita companhia enm Inteira Juxllça e
laencBo do animo fa!|uino« em rc|l*trar

iioilela como entu para qne flquo bom pa»
tente a noisa Imparrlilldide.

Ollj- DOS CONKLAtJIIAlItlltKS -_ O*
¦ócio* deiti uovu Ai*i.ili.;itii, tnjn »C-.l»* í*
a rua VI*conde dn Urugtiiy 11. Q-t, 1* andar.
iTunlrain-Hc ante-hontem, paru upprovar os

1,'i'u» Estitutoi, qu* foram redlaidoi pelo
coiiMoilo dr. íBilliruuno '1'ititi, eleger a mn
primeira direetorln definitiva o irutur de
outroí iatercue* a bem do Club que acaba»
va de icr initalludo mnb o» melhores aimpl*
elos. A reunião quo foi baitmto concort-ídn
01161 a dlicussAo doi referidos eitatutoi ele-

geu a seguinte dlrcctnrla:
Vrcsldente, Perrelra Oimpello; vlce-preil*

deute, .lm.'* Bamblno; 1* aocretario, Álvaro
Ceiar Honre»; 2* secretario lloujamln Mar*
quei ti. Oliveira; 1* theionrclro, Juvenltno
lleicnde; 2* thesourclro, Jacomn ÍManctiil'
1* procurador, major Eduardo Costa Cou-
to; 2* procurador. JosA Maiearenha»,* ora-
dor, dr. Martins Teixeira Juulor; blbllothe-
cario, Carlos Dcinoraes.

Conselho fiscal—< Cundido J. -lirnuilu c
Sousa, Benedlcto Lopes Uiilmanlra, Tho

mn* Moreira llrnuen, Ocrniniio Martins, dr*.
Bellarmlno Tattl c Alfredo (Baltiense, f.oii*
renço Matto», coronel Álvaro da Ou aba Mar-
tlns, (Kapliucl .Santiago. Eugênio '1'erelra, An-
tonlo Nnhlm, major Alberto da Cru» Kor-
tuna, cnpltfto Uirlphliu Gonçalves c Autonio
Santos,

IFoi ncfliimado e «aceito dcbnlxo do palmas
presidente honorário, o coronel El..y 'Dius.

A dlrectorlu aate-houtem, fleou logo ent-
potsada apís a eleição dos respectivo* car-
rok, deliberando dar o »eu primeiro baile de
inRiiguracAo no proiimo dia 2 de junho.

dln grande anlrnoçRo dentre os associa-
dos desta nova asnociição que, diariamente,
A augtnentada do outros elementos de va-
lor «iromettendo assim tirar Nictheroy da
aputlilu em qu» vive.

fOW. B»-Bi_l-N*N -ORflES — Tiver*-
deiuiadft concorrência as missan mandada*
celebrar, hontem, na Cothedrnl pela fimlllu

e collegas do dr. Bormaun Bor*

"A Época"
no Foro OPERARIADO

FORO FEDERAL'
NO JUÍZO FEDERAL DA i* VARA

i: CONDKMNADO UM 1'AS-
8ADOR DE NOTAS ,

FALSAS

O dr. Raul de Soiua Martint, Jtili fe*
tleral da 1' vaia criminal, condeiniiou ltun-
tem 4 ncita do vinte dlai de prisão <c
multa do _ii|j'|* o Indivíduo do nome
Gullliorinc Cândido, accuiado de ter ro-
itituldo .1 tiiiiil.it.'.!!. uma 1101.1 fulii, no
valor do 10$, tendo perfeito conhecedor
da tua falsificação.

Baio fado foi occorrldo á rua Figueira
do Mello, ái 19 horas, cm uma quitanda
existente na mcinin rua n. .vi/.

O rio. em virtude do já ter ¦cumprido
a referida jioun, foi mito, por alvará cx
pedido pelo retpectivo Jul):.

UM CONDKMNADO A> EXPULSÃO
DO TERRITÓRIO NACIONAL

FALLECE NA ENFERMA.
RIA DA CASA DE

DETENÇÃO

ifnni iu, in 1,1 horas, fallJccu, na eu-
íerinaria da Cisa de Detenção, victiumdo
por uni edema pulmonar, o infelix dc
tento Eduardo Kiderman, filho de Au-
tonlo Kiderman e dc Annn Kiderman,

O infortunado era austríaco, bruuco,
solteiro c com ,18 annos dc edade.

Achava-te condeninado a 6Cr expulso
do território brazileiro, ent virtude «Ic
sentença do dr, juiz dn 4" pretoria cri-
minai, quando, por desventura, rebentou

.a castasiropho europóa, que o privou,
deste modo, de Mnburcar.

Foi entilo recolhido ú Casa dc Dctcn-
çno, por contravenção c vadiagcin, onde,
depois dn ires annos iH.» cárcere, vciu a
falleccr hontem, ,

..../.'
JURY

Foi hontem siihnv< tildo a Julgamento
o n?o Francisco .Salvador de Oliveira, nc-
cumkIo di» ter, uo diu, 21 dc janeiro «lo
mu,o itiif-iuiii, iiiifoiitrouili/ sc com aeu
(lesnífocto João Porto ilu Hllvn, ferldo-o
com uma fava, do tine Iho resultou a
morte.

Apôs os debates entre a aceusaçiiiv c
a ilefesn, rellraram-sn os jurudo* pnrn
n «sala, secreta, de onde sairam trazendo
a coiKlfníunt.ilti do uecusado a 20 itiiuos
de prlsãt».

A defesa, não se conformando com a
sentença proferida pelo Jury, uppeltou
parn, a COrte dc Apiiellucüo.

O "Javary" hoje pira o Recife.
O "Pyrineui" a 11 pira Ániarraç3o.
O "Minas Geraes" a 15 para Nova York.
O "Mayriní." a 13 p*n* Laguna.
O " Maranliiio" a 16 par» os portos do

110 ri c. ¦""
O " Itaberá" a 16 para oi portos do sut.

IDA .J
O "Sirio!' em Mantos, o "Ceará" em Be-

lém, o "llapuhy" *cm Cabeddlo, o "Rio dc
Janeiro" em Bahia, o "Mina* Geraes" ein
Santos, o ".Florianópolis" em Montcvidéo, o
"Aymoró" cm Rixife, o "Servulo Dourado"
cm*-*S. 'Pr-ncisoo, o "Itamlfacá" tni-Belém:
o "'.Bahia,,_itr« V«ctoriat*íBahia, o "Pu-
lús" «?m Nova» .York, o " Bragança'" em Bue»
n»j>» Aires, o "íris" entre Bk> e 'Monlcíidêo,
o "A»sú" <m Vietoria «* *o i"* Javary " em Ca*
bo Frio.

amigos
ges

As equipes argentina * flamenga

A reunião semanal da
ílirectoria do

Aero-Glnb Brazileiro

Sob ii proslilenela do sr. commenda-
dor Oregorlo Gai-cla Seabra o com a
Epreseuya dus srs. dlrcctorcs o grande
tniuuero il,*» soclotü, foi aberta a . sessão,
fteudo o sr, Pouscca GalvOo, secretario
em exercício, procedido a leitura da acta
da sessão anterior, quo íol unanlmenien*
te apiirovada,

No exiirulleute, nl«5in do grande nu-
inicio do earUis, cartôes o telegrammas,
foram lidos dois trabalhos sobre a avia,-
Çilo coovn; um do sr. Antônio Maria de
'Bledmn II, e outro do sr. Emílio da Sll
•va friilmiiriles, 110 qual estuda detalha-
daiui-iiie o melo 'pratico d,e salvar a Hu-
manldttde dessa luta quo ensangüenta o
(Velho Continente, mostrando que só íl
nvlurão cnbe resolvor essa terriv,«?l si-
liiai.ão.

Assumptos da, maior raagnltud«a, o que
tle mak perto falam aos iateressea TÍ
,tD,es ikissa patriótica inetltuIsSo, foram,
Jíiililadosameiite tratados, «saltando os'•liu. 

se referem ft Escola do Avia.siío <i fl
propaganda pratica tia avlacío, já iiii*
«'latia, com os m'„horcs resultados, na
jcldndc üo Campos. v

O lnlclador desso eympathlco imorl-
mento, er. Domlngues da SUva, pen-
hh que a unlca maneira do despertar o
fnloresso ,do povo por essa que-tüo «3
«nostraí-lbuj os progressos alcançados
I'or c-sse novo desporto, fazendo, nas ei-
-liiil&s do interior, cujus populostJes des-
conhecem o que seja um aeroplano,
¦Whlblsões aéreas, A stimellionca das
»iue neata capital fez o joven -c lntrepl-
do aviador Bergmann.

lissii idda foi incoutluicnti abraçada
Por todos quantos se ochavam preseti-
ws «1 raiuMo, tendo o sr. ptK_I_ento se
SOBgi„tultt,do cow a f_for ilS'»..**», (orofiti--

ta e mostrado vivo interesse por que seja
ella posta cm pratica dentro em breve.

O er. O. Muulz coramunlca haver
Kipresentado o Ae. C. B. na solemul-
dado da entnegn dos primeiros dlplo-
mas da Cruz Vermelha As enfermeiras
•no Brazll. . ....

O sr. presidente declara baveir lido,
no "Jornal -do Commerclo" (edição da
tardo) que o Grêmio Itio Grainlonso do
Norte, mim movimento de franca syiir
pathltt, deliber.lra mandar celebrar uma
missa, no dia 12 do mez cor-
rente, om memória «tio grando ae-
ronauta [patrício Augusto Sovaro, o, ft
noite, na «sim sCde social, effcctuar uma
sessão cívica. Tor isso iiomCn para es-
slstlr ao acto religioso os srs. marechal
Itlbelro Guimarães, tenente Bcilsario do
Moura c O, Munlz, e para a sessão ei*
viça os srs. marechal Bormann, tenente
Bellsnrlo de Moura _a Domlngues da
SUva.

Sobre Interesses soclaies falaram os
srs. marechal Bormann, Fonseca Gol-
vüo, Cândido do Oliveira, e muitos outros,
cujos nomes não pudemos annotar,

¦«_»¦*- I —H 1 
'.

A SORTE GRANDE sft
sairá a quem comprar na CASA
GAÚCHO, rua Rodrigo Silva n. 6

A-iifitstõ Severo
O Grêmio Riograndense do Norte,

manda celebrar amanha, ds 9 horas,
na egreja de ,S. Antônio dos Pobres,
uma missa por alma do saudoso nero-
nauta Augusto Severo, 14- annlver-
sario dc sua morte c irá ao Cemlle-
rio dc S. João Baptistn depositar Uo-
res no túmulo.

O Uo Grande do Sul tem
1.830.240 habitantes

PORTO ALEGRE. 10. - (A. A.)-
Pela nova estatística leita, a popula-
cito deste Estado, é de 1.830.240
almas. .

. VOLTA '
•¦«,.*'.'

O "S. Paulo" etn Rej-fc, o •• Brar.il" fm
Recife, o " Itatiiiifa" em . Woriaaopoüs, o
"'Ruy B»rbo3a" ein Mar-nhío, o. "Murli*
nho" <nn Rio Grande, o " Laguna " em Itaja-
hy, o "Oyopock" em Santos, o "Boe-ina"
cai Bahia Bhnca, o "Borberetua" enlre Ro-
sario e Rio, o "Sirnenlo Albuquerque" entre
Bpcnos' Aires e Rio, o "Ibiapaba" entre Ro-
sario e Rio, o " Cubatão" «an Bihia Blanc-i.
o " Mantiqueira" e o " Satellite" «m Buc-
no* Aires; o "Coiajará" entre Nova York e
Belém c 0 " Marajó" era Vietoria.

DUAS SIGNIFICATIVAS NOMEAÇÕES

M_l__tXO£-I-__1_
'COL LEOIOS

•AL-SIANO. — Cem Bancai oiflclut
Examinadora*. Cursa Prillmlnar, Gy«
naailal a Prollialinil. — Rua Siilt

*, Rota. 207. Tiliphini 189.

HOTÉIS

•ALNEARIO hotel e hestauranti.
. . Saoci di S. Franeiiee, a 2o minutos dai

¦ h-rcai. Excilleatai aximuidiçtu, O Ia
rias: Oaial tttoío. toltilro asooo. Bon*
de ie 8. Franoisce. Prearlitaria, Lll.
Ferram. Ttlephan*. l.CU

1

ICARAHY BATH HOTEL — O recanto
mais nfi-adnvel e plttorcaco da babtl
do -tio de .laiieivo. Reitaurant ft li
carte. Diária de 0$ a 151*000. Ilstabe-
lecituento balneário cora pniu própria.
Rna.Dr. Nilo Peçanha de 1 a 17 (Praia
das 1*'1cxiii-). A' -5 minutou da cnpl-
tal. Telephone 407. Proprietários: N.
Brandi & Comp.

Correspondência — Toda n corresponden-
íi:i que se prendo a esta scccüo, devo acr di-
rigidn ao dr. Vcnancio Cavalcanti, (l run Ta-
Ta Õriia, u. 20, moderno, telephone 11)70, ou
ao. Bar Guanabara, sito & praça Martim At:
íonso. J.

f**aa_______________ ____mm_ma

tUA'_fr-J_J _a-V-_a-aa_-»--aU -.»-.•- ¦-*-.!*___¦-f

ftif]EFEITURA

O <sp. ministro da Vlactto communlcou,
cm resposta, ao prefeito desta capital que
o engenheiro Antônio Martins de Arêa Lcilo
nio tom exercido, proientemcnte, em ro-
partido alguma do sou mlalsterlo, na-
da impedindo, .portanto, qüo o mesmo volto
ao exercício do logir qug oecupa nn Prcfel-
tura.

Quanto ft fixncüo da data ê do tempo erm
que o referido engenheiro estove em servi-
co da Unltto, é aBSiimpto que depende ainda
du averiguação, sendo certo; entretanto, quo
doBde fevereiro do 1011*' mio exerço elle
commbJjttó ulguuia m «uini-teiio. dn 384''

.»•»!_. •'» •

O sr. .prefeito devo receber hoje a
proposta, do ev. lUríctor do Iitütrucção
liara as promoções dos adjuntas dc 3*
classe ft 2*.

Na Dlroctorla de Hygienc reall-
sam-se liojo os concorrências publicas
para o (fornecimento de tobjectos de ml-
croscopla jpara o Matadouro de Santa
Cruz *o dc artigos para, automóveis du Dl-
rcctorla de Hyglcne. ¦

O ar., dlrector do Instrucçilo foz
hontem as seguintes transferencias: -

Maria Moscoso, substituta, pura a '.','

escola mlxta do 4° dlstricto;
iTaulza. Costa do Faria Pereira, da 3*

para a 3' mlxta do 4* dlstricto;~Leonor^ 
Borges, substituta, para a 2*

masculina do 4";
¦Mlarla, Dorln Freitas do Carvalho, 2',

para a 5" mlxta do 1";
Eduardo Pinto C. de VasconcoUos, 3",

para a 1* masculina do 12°;
Jandyra de C. da Palxilo, _', pn,ra a

4" mlxta do 7"; *

Manoela do Figueiredo; 3', para a 1*
elementar mlxta do 14°;

Arllnda Helena dç Freitas, 3", piu-a, a"
1* feminina do 14*, o

Olga Fernandes Cherot, auxUiar, para
a 10" mlxta do 8".

¦—O almoxarlfado da Dlroctorla de
Instrucc-o jil hontem começou a «receber
o material pedido para fornecimento As
escolas, tendo hontem mesmo iniciado o
fornecimento ti esses iwtObeleclmontos,
dc accOrdo com o qne recebeu.

O almoxarlfe geral, sr. Carlos Cam-
pos, estft -empenhado om attender, din-
tro do móis curto (prazo possível, a to-
dos os pedidos dne professoras, esperan-
do, para, isso, apenas o complçto. íorne-

*_Ml*l--L-'-M:_ftiíSfflJ^

Foram nonVeados hontem, subdirectores do
Lloyd Braüüeiro, nas secções «Jò trafego c do
expediente, os comniandantes. -istão dc Al-
meida ki Carlos Marques da Silva, que com
bastante competência eSsrciain as funeções
de chefe -do trafego e ts»_cretario daqudla ún-
portanLc empresa nacional.

Logo que foi corAecida aquclla noticia, os
gabinete*, dos dois servidores ;íoram invadidos
gor centenas de funecionarios. que, presuro-
sos, foram telteinunliar a «ua satisfação, por
tão jtistas e significativas nomeações.

Na «ocasião que nos associávamos âquellas'homenagens, notámos sobre suas líecrctárías"corbcillcs" de flores <iue IKes .tinham sido
cfferccidas pelos «rus collegas.

O si-, Carlos Marques, hontem mesmo as-
sumiu iiquclla ítincçãó c o sr. Castão o fará
lioje. -t

11™ ORMICIBA I
«BHBZIItHHO»

o terror das
formigas

 »i

PEDIDOS A

ALVES MAGALHÃES â C.
91, S. Pedro

O LLOYD BRAZILEIRO A*S VOLTAS
COM O LLOYD NACIONAL

Itospondendo ao offlillo du. dlrculorla
Ao Jiloyd Brazileiro, mostrando u Incon-
venie|uc'Ia deaaver nesta capital uma cm-
.prcria d,e .navegacüo com o nome' de
"Llo.vtl Nacional", o sr. ministro da
Ka/Aiiidii declarou autortsal-a u tentrar
em accordo com a alludlda «empresa,
afim de que ella modifique a «tui deito-
mlnaçito, e qivo, si tal accOrdo não íôr
obtido, ee deverA «íiitflo Intentar proce-
dlmento Judicial, com fundamento no
que dispõe o* parograplio 2* do art. 14
do deoreto n.» 4»"»1; de 4 de julho do
1891. -'-^ííiV •.V;, /.'... , .

Banhos de mar ein
casa

Vcndem-«e * rua. de .6. Pedro n. 42 •-*
Pharmacia Werneck.. Ourivean. 7 —Dro*

§arla 
Pacheco, Andradaa. Unlco* analyia*

os p recõmmcndadoi por distinetoa cllnl-
co* desta capital. Exijam a marca regis-
irada onde se lt) *— Gilv* Cornos & Comp,

Em estado de embriaguez

NOMIÍAÇOES' ¦'». ' 
j

Foram nomeados t' 
i° machinista do páqüofe "M-aranlião", o

cn.cnheiro machinista Arthur Moreira ,-
Deodoro -Trilha, -" machinista do paquete"Goyai" ;' '', 

'::•'•

Paulo Ferreira tle Andrade, 3' machinista
do paquete "Acro" ;

Eduardo Pinto Vianna. s" machinista do p.v
quete " Prudente de Moraes ; e.

Perminio Pinto Soares, 2' ,niachinista do
paquete "Mercedes".

O sr. ministro do Interior nomeouo escrevente juramentado Gaspar
Fragoso de Albuquerque.para servirinterinamente o togar de cscriv.to do2' Officio da Vara da Provedoria eKcsiduos desta capital, durante o im-
pedlmento do respectivo serventuário
bacharel Luiz Barreto Murat, que ob-
teve 30 dias de licença.

COBRANÇA:A PAO

Como foi elle encontrado
O carpinteiro Joaquim Esteves, re-

sidente á rua Oito de Dezembro n.
171, ioi encontrado, liontem, em com-
pleto estado de embriaguez, no mor-
ro da Mangueira.

Estando ferido pejo corpo, Esteve,
(oi soecorrido pela Assistência. ,.

Sciente do iaclo a policia do l(v
dlstricto abriu inquérito, afim dc apu-
rar a causa dos ferimentos apresenta-
dos por Joaquim.

Escola Livre de (Monto*
logia Ao Rio de Janeiro

CURSO DJ.-PREPARA-ORIOS

Á navegação uruguaya
na lagoa Mirim e rio

Jaguarão
MONTF.VIDÍ.O. 10. (A. A.) — A

"Tribuna Popular", em artigo editorial,
insiste em affirinae que as embarcações
ttruguayus só podem stilcar o rio Jagua-
rão e ã lagoa Mirim, na parte mais pro-
xima do littoral urugttayo. Acredita que,
dado o nobilissimo modo de proceder da
diplomacia brazileira, são as autoridades
locaes, devidoV algum equivoco, as cau-
sadoras dessa situação anormal que deve
desapparccer, pois o tratado dc limites
consagrou uma situação liberal e ampla,
sem irestricções oppostas á sua natureza
c aos plausíveis propósitos de reparação
cm que se inspirou.

Termina convidando o governo a ob-
ter do Brazil o reconhecimento da egual-
dade de direitos que existo tio'tratado e
que «sxistiu iiáTiiente doillustre barão do
Itio Branco c de quan(o3 o secundaram
nos seus propósitos nobilissimos, que
continua a ser na pratica, unia mera as-
piração.

A ipropositò, "La Razou", escrevo o
seguinte:"Alguns collegas deram agasalho á
versão dc que não. são observadas as
deposições do tratado de condomínio.

.Consta-nos que a nossa chancellaria
já iniciou -ou vae iniciar negociações para
que desappareçam os leves inconvcnien-
t»ss de facto, que suscita a estricta appli-
cação do tratado* obra dc justiça inter-
nacional que eternamente manterá viva
a recordação do barão do Rio Branco."

CENTRO MAR ITI MO DOS KMPItK
GADOS UE CÂMARA

Já talando a *« approxliiictr o imiii*.
da lei.;.in da m.t.i dlrectoria «ir ., .. ,.*
.1,1,111. devem 111 Interetiados nu cmt
tor o máximo ctiidu«lo na eieotlti dot (ir
uno. dlrcctorei, alim de evitar que no»
vnmento o patrlinonlo melai icjti denfab
(.nlo, como aconteceu lm tre* aunot pai.
H1I01.

A .-.tii.it «lii-e, im i.i jA resgaiuu ioda
:i divida que encontrou, cnamlo n;;nrn c
Centro cm coudiçíVc* qne liniitaiu bai»
tanto ene inutiiailn du iIIjjtiOs c.nnipn-
iilieii o- que ee ncliam á frente de *uu
dlrccçíio.

Cumpre, pr»!*, imii noi-iii* du Centro
i.i/cn-.ii tinia t iii. miaii oieotlm; ailin de
one a sua futura ilircctoria iiíga a tri*
llin criierloiu 1I0* acluao directore*.

.ASSOCIAÇÃO DB iRESlSTKNClA
DOS COC1IKIKOS, CAItltOt Kl*

KOS E CLASSES ANNICXAS.

Eila .1. o, i.,',-ii' rcune.ie nniaulifi, ái
20 hora*, em assftiiblí.t gi'r:«l «i',i'«(ir«
diiiariu, afim dc tiaiur de Biluniploi d«
alta Importância.
RESISTÊNCIA DOS MOTORISTAS

Hoje, ás :i liom*, terá k'gtir uma ses*
.•üo «Ia dlrectoria o cõHietlio dona nwo*
ciação, afim du tratar do negocio* so»
ciacs,

SYNDUATO DOS EXTAl.ll\DO*
* RES

Convida.fc a cla.ifc cm geral a com»
parecer & grilildo reunião que re teali-
aarn uo próximo domingo, á» i<j iioras,
na Federação Uperaria, sita á praça TI*
radentes 11, 71, para clciçiio da directorlp
p mais asiumptos de grande intcrcsii
para os entulhadores cm geral.

Pede-se aos collegas não faltarem, -
A coiiiiuissão.

INIAO BRAZILEIRA

A directoria de«ta aiíodação cc-nvo*
cou tuna tsicmblía geral exlraorillnaria
paru aniiinliã, 12 do corrente, ,',íi i. lio-
ras, cm sua sétlo «ocial. ú rua Thoopbilo
Oitoiii ti. 81, sobrado, afim At ouvir a
leitura do parecer du conimiisSo dc cxa.
me de comas, diücussio o approvàçüo
do balancete «lo tlicsoiirciro e. bem a.»-
sim, tratar de AMÚmptoi dc ihtéressÔ gc-
rol c político,

SOCIEDADE UNIÃO DOS FO».!*'"-*-
TAS

São convidados todo.*, oa associados a
comparecer á asgemblca geral extraordi-,
naria, que su reàlitará hoj-, 11 do cor-
rente, ás in horas, á rua Bueifos Airei
ii» 15O1 pára tratar-te dc assutuptos de
interesse da classe.

UNIÃO DOS OP-KAIUOS ESTIVA-
DORES

Amanhã. 13 do corrente, haverá srs*
são da directoria . corrfciho administra-
livo, ás 19 horas.

Pcdc-sc o coniparecimento de todo., os
diiectorcs c partes interessadas.

AO 01'RItAltIADO DO 2' DISTRIOTÓ

- Rocommciidauios 110 lopcrarlndn 11, ve-'
giilnk» vliupn, em que rse*,aí'híi: lft(jltH(ld
o nomo do conlwteldo operário Snbluo iio
itiHsclnicnlii:
! Dr. Lludulpho Comera, dr, l.ulz Au-
gusto de Almeldii Ramos, dr. .loilti lln-
ptlsta Azevedo I.iaia, Bcnjiiniiu Maga-
lliíes, dr. Jullo Cenário ile .Mello, Sn-
bino Antônio do Nascimento, dr. Hdiiar-
do Xavier c Nestor Antenor dc 1'iiul*
ArOas.

SYNDICATO PROFISSIONAL DOS
TRABALHADORES EM OFFJ*
CIOS VÁRIOS

(Cooperativa Geral dos Trabalhadores)
Por todo o mez corrente, ícrá inatt-

gurada, na sede social, á rua S. Lco
poldo n. 78, a primeira secção Ci-o:io>iiici
desto syndicato, de conforinidatle cou «
decrcio n. 1.637, de 5 ds janeiro -ti.
1917» .

•Silo •estabelecidos com ocougue, ft
praia da J/reguezia, os iniirtosJoUO e An-
tonlo Nogueira Bulvo.. ;.'; ,

Entre os bous lnnumeros ifr__uezcfl
encontra-BO o o sr. Francisco Lara,
funcclonnrlo da Prefeitura.

Este ultimo ficou devendo, do fome-
cimentos, corta importa,úeliti que nüo
pOde pagar;

Hontem os irmtíos Itulvo, iniloconscr
guindo cobrar a divida por bous modos,
resolveram fazel-o a forca.

Antônio, armado do faca, ti .Toão, de
pilo, foram d casa do dovedor «, por-
que «ste «iio pudesse -Hitisfazer o pa-
gamonto, aggredlram-n'o.. ;.

• O ferido íol pensado pela Asslsten-
ela e os aggress&res' coitaegulrani ¦esca-
par ft accüo da policia ito _8* dlst_JctOi
flue tjO_»lífi djj Xacto... ^":''•". "'•»»*-

S. DE RESISTÊNCIA DOS T.
E CAFÉ'

EM 1

B-ESN-ZOIft
Para 0 embellezamento do rosto e

das milo, relresca a pelle irritada pe-
Ia navalha.

\ridro, 4s000, pelo correio 55000,
Perlumaria ORLANDO RAN0EL.

Sspeeialieado â Odontologia
Acham-se ainda abertas as matrl-

cuias para esse, soba regência de
aballsados professores, na secretaria
da Escola A rua Luiz de Camões n. 14

11251

"Boletim Mensal dá Es*
tatistica Deuiographo-

Sanitária"
Recebemos o boletim n.'., de ja-neiro de 1917; E' um trabalho bem

leito, contendo dados cxcellentes
acerca do nosso movimento sanitário
e registro civil do Dlstricto.

I ENCONTRO DE VEHICULOS
' 

Hontem, á tardo, deu-se na avenida
Mcin dcSá um encontro de vcliiculos,
do qual, felizmente, não resultou desas-
tre pessoal.

Por aquclla avenida passavam um bon-
de e um carro da' Empresa Funerária,
quando os dois vehkulos se encontraram,
não sabemos explicar a. razão...

1D0 encontro resultou soífrerem gra-
ves avarias ambos os veliiculos. E foi só.

A policia do local soube do facto.
¦ i.i mi >—»-»>—i— a

O MONTEIRO PROCUROU A PO-.
LICIA POR CAUSA DAS

BOLAS
A's autoridades do 12' districto quei-

xou-se 'hontem o sr. Antônio Monteiro
da Silva, estabelecido com 'fabrica debi-
lhares á rua Visconde do Rio Branco,
que, 'tia madrugada passada, havia sid,o
roubado em cinco jogos de bolas do bi-
lliar.

Âquellas autoridades abriram inquerl-
to, .estando 110 encalço dos suspeitos...
como autores do roubo,

RSO DÃO
Est-Iendido Vinho de lMo_n,, eneontra-ao om todo* o*Hotela, Keetauranla e Unr» do primeiro ordem

-iutiortadoa*ett J. 1'ERkJ.DIKA _s C
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Esta sociedade faz sciéiite aos seus as.
sociatlos c a quoni possa In.Or/.Ssat', que
a Federação Maritinia Brazileiiii, func-
cionará durante o mez i.e ihttib ua sul
sede, á rua Municipal n. 9,

A QUEM PRECISAR DE OPERÁRIOS

Pedimos a todas as Tnlulci-i. - cfCçi*
nas o constructorci) pnrtU»uliire-<, que te-
uham necessidade de artistas o traba-
lhnilores em geral, que se dirijam a esta
secçflo operaria, cujorf nhnunclOs faro-
mos gratuitamente, nflm de bem Servir
a essa mesmo operariado que uoti 10 o
tios honra com sua confiança.

"A Época", : inaugurando bojo essa
novo serviço, s6 tem por fim sunrisar a
lituaçrio das classes trabulhadornu, que
neste momento estilo a braços com a ml*
seria.

Pedimos, mais nma vez, n quem pra*
cisar do operários, que se dirija, pur es. .
crlpto, a cata sceçilo, que fanl gratuita-
mente esso Bervlgo:

Clgarreiroa

Precisa-se de grande íiumcro de ope"
tarlos clgarrelros para trabalhar & mile
em cigarros fechados; nn rua Marechal
Florlanno 124. Fubrlca Pluua.

MOTORISTA DE M/lh E TBItn.-.

Ortoroce-ao par.v esta capital mi os K-ininv
tlm mottorluta do mar o torro, com cranCios h'a-
bilU'ai_'0e» a provando eua conduota; quem ds»
eejar tlii-iji-no & rua Senador Kuialilo u. ato,
dá iiroforcncli para (Ora tia. onpttul. cota.o ir.
GuiíUvo C. Sautcti. ditJ 10 ft*.t IU luirn;.

Bombeiro Hidráulico e Eleatrlcista
' Maurício Itosa — Eua da Caridade, 12, 8.
Cbristoviio."~*- 

EMPRUC03
Offerecese um moço, casado, chegado a-

S. Paulo, com pratica c citudos de ngrical
tura, avicultuia, ele., para adminislrador d'
pequena fazenda, sitio ou chácara; não ia:
questão de localidade, sendo a mesa- saiu
lire.

Só traiase com pessoa séria c com coa
trato.

Cartas, por favor nesla rcdacçüo a "A«'*
cultor".

ENOADERNADORES
Prcclsa-se do oncadernndores, offlctaei

e aprendizes, com pratico; nn rua Sua
JosC u. 30,

EMPREGADO
Offcrccc-se para empregado de oscri'

ptorio commcrcial, industrial' ou banca*,
rio, um moço com pratica, de 25 annos,.
do commercio desta capital, podendo dar
boas referencias, sondo tambem dactylo*
grapho. Cartas ao sr. I. Silva, estação»'
Costa Barros, Linha Auxiliar — E, F
C.-B.

GUARDA LIVROS
'João 

d'Oiiveira Leal oífereçc os sem
lerviços do guarda livros; chamados na
Papelaria Moderna, rua Marechal Fio*
ritmo n. 21, onde se dará referencias.
EMPREGOS

üui «rapaz dni 17 iinnos, sabendo ler ?
escrever *o dando referencias du _3iincc.ii'
dueto,, offereco-so paru escrlptorlo, caiia
co-iuierciftl ou para margeador du pauta*

.cio. Dlrlglr-se a Q. .Palxilo, .ríia Lavra-
S ello. 8 (Eticolu 

'Burilo 
do Rio Doc-i.,

' M¦ è
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Agencia d'eAEp3Cj», rui U. Atui Niry n. 631 estação
do Sampaio, pnra onda dcv* nt dirigida toda

a correspondência rclutiva ur. sujjrol oi,
¦•?••

A ÉPOCA — Soxtft-feirn, 11 do Maio do 1917
«———««—«—um ii in» •«•
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0 PESSOAL DO "0RÇAMBNT0 DA inn"n umn ve* pSrn o prefeito, iiedlndo
FOMU"

Queria aos vampiros Mendes Tavares,
lii.nt .iu Plmentel, Campos Sobrinho,
Alii. -I. •» dc Moraes, Arlhur Menezes
c iiii'.»t!.i Alcântara.

Ü eleitorado suburbano cslfl reagindo
(ffhiuiii.iitc, nilo quoroudo snfírugnr,
uu olelçõo ile -<• «'«'"ie mes, o bando ia*
iictii-n»!» tiuit obedeceu fígomciitu no cx*
tiriifi.liu Miiliimbu.

Kssn, rrnccflo fi tun nelo ilo leglllma
ilífciii, pontuo u quadrilha du viuiiplrwi,
«•ili ti IntCln tl" "c-croí'" Mendes Tu vir ,
rc,(, i|iti'i iiovnraeiito devorar ns rendai "»». pornnct alíim d*, »e nchnr comple-
du i*r.ir«'ituin, Irosondo ao lar do ojKf lam«nt« esburacada o cbola «h* wutio,
rnrladu, do tuiballntur, dias du pilo urto tem Ktrgotai.
)1CKri)i I Por quo ho verifica seini-lhnntc rnclo

,.,  .„„,. | cm umu run nnvuaila «• un-, «'ouirlliui!ii. noriiinto, necessária, ju*tn «• icgi i ¦ _z ,_ ,. _,,., ' , .i.-2 .,.....,;..i„. ,i„ ui'nom Impostos «Mia oa cofres da Proíel-llntti u iniiiüiiiiiuii.i. campannu uo sa* ¦
ncamonto do Conselho Municipal, cujai*, """*
«•iiilclnis uflo puilcm «or dc-honradim I A rn*ílo <*• c«tn: o ciiReiihcIro do
com o preskoca desaba lypo* de péssimo dlslrleto jamais por ali passouI -gUj(,

|iiovlit«'iuliii« pnrn o Oltado !.i tini" " dns
nas de RIO «In* l'idiu", çntWfQN rt »»•
imir.iciifin admlnUtratlra dn Dlrecloria
du Obras dn 1'refi'ltiira.

A* rim* fli-nm «nlierlas do ntolelro»,
(lcpoU (llt ;-.«.«li»1» -. l-IlliVIlH.

i.' o cumiilu tln •!. i.iiii o du nbtur
lltlllO.

a rti(Miiinri;i municipal, cm Rio dai
IVilrui», lulii Ictti olltoi ii.» ii verificar lu*
inanlia cajataldadQ publicai

A KUA DUARTB Tlil.XÜIRA
0« mnriiiloreu devia nm quotx(tm»ao

«!«• qua clln c*lft nhntlt.mida peln Prafel»

V.U .-ilil.

D. MARIA AUDIBURT

cnltiiliiin, «lcs«a gentalha dn peor t_W
«le, Inimiga dn b'iu o Voltada parn or
negócios nlodinodos, eurlqucceudo fi
CUStO ilo l'"lii-« as |.,iti't;i-.

Os subúrbios, «adrlflcoilos, com ns Omno um prclto do homenagem rt ni-c
rilftl «'-liitrncuiliis, cheias dc mntln, -<u- muriu dn «IKUti.-ta sra . d. Mu viu Au-
n-.-iii • pOdres o eubcriiw do mosiiultos, dlbert, mui família farA ImJp realisar a
111*1.) podem consentir nu rcelõlçüo dn pa- misse, de Mtilnio Oln, na egreja do Co-
rorosa (timilrllhn, dirigida pelo Vnui|ni raçüo de Jesus, mi Piedade, fis 0 horas.

•.In pollllqnlca carioca, o ussussluo lleirl -PIEDADE — Atô quando a rua As-
Ocm Tu vares. leis Carneiro fliui.i íoui i*.il.;ain-.iilt«v

Principalmente o corpo eleitoral, cum-1 O maior serviço qne a Prefeitura pôde
|in-l'i dns n|ierurlr,s d<t Lticomoçilo, de p: estar A cotut-ilo <Ia, Piedade fi mandar
Jlniiitu', ilns fabricai do S. fhrlstovilo o onlear uiiticlla rua, lulvrs a mnls Impor-
viiin Isabel, precisa amparar u <.*an<a tuto da Inculldde.
ilo imio, negando todo o «polo n .Men- | Ksperomos que o dr. Amaro Cavulcaii*
dei Tnvni-cs, o nlgo* «li» commaudunte ,[ mHit0 brcye resolva o assumpto.
Iíf.prs dn 1'ruz; IIuuo.lu 1'lmcntel, o trlr

«i/A

fl-Vmiii ilr«|,,ii-l,,i,t„,i pulo dlisclur os ss»
;: nutri li'|in i.niiiil,,.:

AdeltUU (In HolIM I lim. — ('„ii,..|,i .10
lllll., i'nlll llll,,li,, HiliTi.il,

Aililiin Pereira — Cuneedu UO dls», com
3J8 (Ia ' «rn lil.

A!"«ninli ¦• l'.i»luun dn Oliveira — <'"!"' '¦!"
Ou iii.i . com -'.'I dn dUtia.

Aiin.1,1 Hllvu — f.nin.I . UO dlus, '"ii
3j8 da dlarla.

Aflnd» U'lr<i 4'rsnce "¦» C«nctií> ou
ll.il-i. IIIIII "!'l '«""!".

Aiitunln ile fnn.illi.i —-• ('.,ii".I" «UO
dls», i-nin 'Jil da ilitirls.

Anlunlu «iiiinr-i de Arnuju -~ CODCldo "0
dias, "mi - .', ,l,i ,ii„;íii.

Anlunlu I-ello ;'• >.r,, ¦¦ — Concedo 00 «lias,
rom niiii-n 'il.i.

Alil "I".i M li Iiiiii «In HilVA — COIlCCdú 1)0
dlus, i-tiui 218 tln dlntln.

am,ini.i «i i!i|ui i Mnatelro — Concedo Ü0
dlsti, cum '-'¦'. dn .11-uni.

I¦«•¦»¦ I», Lie Am.,ul,, Mriiiliiiiini l'iiiii'i-i|.i
11! dias, cnin :',:i da dlarln.

Iich ll.ir,. dus Hanliw riutu Filho— Hellc
Os iiiiii. \,i ¦,

Kuclvdsi Ferreira — Cuacrtlu HO dlm, com
nliuitii mii-Kiiii.iKrnnclwii Oinefra — Conccdu .'III dlui, com
218 «Iu dlarln.
UuQoermi JosS dos Sttuto» — Concedo (10
dln*. com '-' "¦ «In dlarln.

tllllnriii Nelra — Concedo 00 dlus, cum
'.'..'l 

dn iIíüiüi.
Jorge Telxeli-n itu in.iüi.i — Concsdo 30

"in". cum :'" da dluils,.iii.iii i*..ii'ti'i,i di' Cioosa — Concedo 00
iiiii'', rom '¦'¦ .1 tlu iiiiüij,

Joilo (Marques 1'eieira —- Cuneedu 00
iiiii-i, eom ,'iili'iiiiil".

Jmlo dc Ollvelru •— Cuneedu (10 dia», com
ultimo intpi.-i-.il.

.lotto Teixeira — Ouacsdo HO diu», com'.'..". du ilii-iin.
Jua(|iiliii Morelrn Leite — Concedo 30

dias, ii'in '.'.'I tln dlnrls.
.íini'- Lima — Cumnlu 30 dia», cum

S|i) dn diária.
.lii.i- M.iinii.i — Concedo 00 dias, com

-,:t da iliiuiii.
José Boates — Conccdu 00 diu», com

2j8 da dlarla.•I.iirhiiiu Aiifiuitii «lc Souza—Coaccdo 00
dlm, com l'|3 da dinrlii.

Luís Uonusa — Cuucedo 30 dls», com
-*,.'! da diária.

'Miguel tlntu — Cuucedo HO dia», com
2J8 ilu diária. •

'Milltiu Antr.ni.i da Silva — Concedo 00

pclrn I.. ilpsordclro elcltoial d., Santa
Crua; n uiumla Artliur do Meucxce, o
chefo da fraudo no Kugcnho Velho;
i*timiiii:; B.obrluho, ii oíiin legislativa de

.¦

m»

A TRAVESSA JOSÉ' BONIFÁCIO

A |ii'i|tieii.i. mas Importante travessa
da exlai:ilo do Todos us Sautos i>,tú

8. CbrlstovAol Albtvlco do Moraes, eom eomiiletiiinent,? luvn.dlilu por èkpeisso ea-
mola, duala iu> processos por otlmo dejplnxal, quo *o «icontra servindo de co-
fnKlflciti.-üti de alistamento, e, por ulll*. radouro pnbllcòlll
mo, ii nnilg.i do pcltu do Mendes Tav.v | ,»omi) jM0 patenlÇa o ie!o das turmas

dias, com 213 da dlaris.
Manoel Cardoso ltonu — Concedo

Informações
commerciaes

O dlrnlor do ser«!«n d' Ritsilitlcs da Al'
«etliçSo Comtncrclal do Hio de Jsnclto, itr
tlr»i.ii honlim, pau t*t lido «n SSSS10, 01 In-
(oiitti-i COnrinerciMS qu» ** »»|u«ni, telatlvoi
a «tnmtia de ,J» «te «hrll * s de maio enrr»ntr,
t u niovimuiió marltlmç du no»» potlo dc ti
a ju ile afctll «ji. passado.

MKRÇADO DB AUIODAO EM RAMA

O declínio doi prrça» qne \k M v«e apreVin-
Isnüo nxt (iitóllilídu de »!»od5o ttttttteiiti
pilo» vcndcJotri nn noiM wtrcjdo, «leifrni.-
nnu um mnlor rtir^hlmenio do» compraduns
nu.» paiKfam a cp»tsr em pttrutiu» qtwnll-
dsdSS, tomando pnr l»«o o mercado haitanlc
calmo, iltuas»9 Mi-ntlc» i d» Y,w' °"comptadarej it mintéra rrirahldoi.

Kniiarsm duunte a imuna, oJU laMoi
dai «rgulnles i-rocrdcnolM t Pernsmliueo,
i.o% fsrdeit Piauhy. i.m fardom MosioriJ,
i.j5j farfoi', Mat«iih«e, i.iai fardo-; CearS,
TH fardo» i Maceió, *?i íardoi; Paralisia,
-37 faido»; XaU, 150 farJ"» « A«,u' *V '"'
de», , , ,,

Saíram doi trapiche» »,7JI f*"!os e ficara n
nn »er JJ.,171 lardoj. Vitoriram o» seguur
tr» preçm por 10 hiloi: Primeiras do íjcrlüo,
-;$joo a 3S$; priniclroi «oite», J7$ a 37^500.

ttlOVIM'liN'TO Gr.RAI, DO MlíltCADO DE
AtOODAO IM RAMA .NO KIO. NO MUZ
DH ABRIU -

líntradai, 15.083 fanles «»» >-ir.iinu-s pro-
ctdciiciai! Pcriianihtico, 4.109 fardos; Mara-
nliío, a,R86 fartloi; BObla, .-.64-* í»rdo»; N.c
lal, 1.7«14 íariioi; Parahylia, t.:oo fardo»;
Moiiiini, 1.150 furdoi; Pisuhy, 44.1 fardo»;
Ccarà, ]4I fardoi; l'-nedo. 150 fardoi; I.sta-
ia -o IH». i" fardo» e Pará. IJ lordos.

Sairam do» tropicht», 17-575 fardos c fica-
r.im cm srr ij-OH fardo».

1'riço» cxlrnnoj durante o mu -- Primei-
ra do SertSo, -8$ a 2y$üOti; Priiueiias sor-
te», -7$50o a sS$500. ¦¦>¦

MERCADO DE PERNAMBUCO (s)
Ehlwdas «leidc i* «lc fetembro: ».|i.ooo sae-

ce» dr 80 kih)i; «aidas para exportadores c
•consumo jjÍ.joo «ac:oi. Hxiatencia: ij.700
kccos. Preços rxtrento», 3(-$ a J0Í500. para a»
primtira» «ortrs.

Compradores retrahido»

do (in-Hir |.ix «• K, Unido». Ualalroci* 11 i
Klo <k Jawlra, hji.oou «tca», tm Banloaj
1,318.000 iate»», na Ualila, .^,000 ISfCSI.

* MERCADO DR CHRKAKâ
E»lr nsresdo dlpoU da* ntt^i vtolsnlsi ntte

.'iíi. 1 .in 1 »i"i n» i"• ¦ ¦ • uo. tsrsass»d,i ia-
uli», 'im- fomtti nfWlãdsi n» r.iiiia «nlerlaf,
i.jii . ii i,l„,i .. ' . i.ul'.* C»ll.lU, COIII ui CillliPia-
il"!'» ii i .,!i l.i- 0» prtçat |ior 1.1a vel contr*
çaram a dxllnir no» ¦' ¦ » uliliuut .lia» da ic
iii.m... -í'í 11. ¦ < ¦ ' - •!, 'ii ofdria* para enc
harqurs a pi'«çdi qus não puderam aluda ter
aceitos.

Entraram «le dlvtritt proerd.ncisi 1
Am'.-: j,6i-i isoeasi n..iiin: .••!. 1 calan»,

704 laia» e 3 voSuiim'»; llalata», ,|..l6i «aceui,
•I-IÍJI <»!»»», tMl|< caisai e 1.080 iic4«|
Fsrlnhs de nn-nlioc» : j.mj sascei t Icijdai
30,440 saccei. • •*«-*, ¦»

110

íutrclailssimo ex-delegadp, que * 
Jc conierraçÃõ de mas da Prefeitura,

dr. Pulmonal , damoi aclencla no dr. Amaro Cavai-
canil.

Adorável, o que ali so vOI

ros,
d<<B fuga no |iL'rlgo«o
ollvelru Alcântara.

Ciim-ti a liomelhaiito qiuiilrllha, rm
nr.me do pilo o dit tranqnlllldêffl! do to-
dos ri habitantes dos subúrbios.

\ lll.íJMINACÀO DAS RUAS
(JU!-:iRA E CEARA*

Fl»

Km s, r.iiiirlsoo Xavier, o Botafogo
suburbano, existem duns run* bem lm-
pürtiiittc.s, cnjii llltuuiuaçjlo dò "candktl-
ro" precisa ser melhorada.

:'.i ru uni grande cniprchemlimento a
col! içniiílu das lâmpadas, o que apenas
dependo <1,. bGa yuninde.

As ruas Ceartl o Klgucltn suo bem ho-
lii!:t<, lendo Iludi*, ó .ípnlaeclndos pre-
llll-, A rcfo,,niii..da llltim!iiiii,'íio dessas
ruas 11*11 i-i\ (»• couipln'01 cmbcllezumviito
tlu»- inesmtis.

Af. RUÍNAS DE RIO DAS PEDRAS

4

UMA VALLA PERIOUb*

Na Central do Brazil

Ao ledo do leito du llnhn dn Cenlrtil
do Brasil, em S. Francisco Xavier, exls-
te uma valia pouco asseada, cujo fí-tldo
Insiipportnvet, piliicliHilmcnto ll noite,'
Inoommoda aon moradures da locull-
dnde.

Temos recebido multas recliimaçõfs o
levnmos ns mesmas ao ci.uli.-.linciito da,
rsfor«;ada admlnlstraçilo, em beneficio
da hyglono da localidade de S. Fran-
cisco Xavier. . 

' 
. . .

RIACHDRLO — Passa boje o nnnl-
vorsurlu niitaliclo da dlstlucta scnboil-
nha Almrrlnda dc Almeldn Ollvelru,

iiüzcíiliacumniísiGicU

lui|i',i!!ti;ilO
jirenildiiu filhn do sr. Alvu.1-0 Manoel dt«

do-itu iiii-itiiii.iilo nppclla Ollvt-lru.
I

Associações
ÇKNTÜO INIÃO DOS EMrRBG.\DOa

HA KSTKAllA lll*. 1'BKUO CÊS'
TIÍM. DO üllAZlI».

Tjftn ulll sociedade está distribuindo
«us a*»*òelall(W os -eus estuiiitos, qiie,
cm (tíitomblcns geraes ícallsadas em
iiiuri.M do corrente anno, soífreram rc-
Í.1Ü1IU.

A (ilivciorla, eentllmcuhS cnvlffd a to-
dcs ík chefes «lc serylyo, na Estrada dc
Ftv.riir In-.lii-lvt' ó illroctor. um exemplar
da Icl social.

(.1 lieséurulvlatcnio sucinl tem sido
Iiiiii tullmndor, pois n .secretaria, nestes
Olti. (ilits do me» corrente, recebeu SO
propostas de novos sócios.

Os' serviços juri.llenx e èlluloOS .jft II-
virttni Inicio, «i primeiro pelo dr. Morei-
111 Uítluinracs e tv segniido pelo dr. T.ulz
Moi'110's Ilogó, quo tem atlenilldo a gran-
do numero de nssocladosj em seu cônsul-
luiin. i.c. sCde du Centro e .«m visitas a
domicilio'.

Çll.sC.HKHSO 1IKNKFICENTE MEMO-
I£1A A SALDANHA DA CAMA

K<-t«» (loiisresstó Bcilóílcento rea.lisa

Religião
EXPEDIENTE DO ARCEBISPADO

Despachos do liontem:
Jcilo Piulii Lounonço .Itinlor o Maria,

Atig.tsta do Earlus, Llndolri do Paiva e
Aidll Pereira Castilho, Delphim Ilodrt-
ruis Scrronp e J.conor da Sllvn, Abel
Marques e Latira Marques, Vicente Pe-
coivll! c Morta Mert.la, Álvaro Ferreira
da Cii>tn o l.ulzit Atina Agostiul, JosC
Tliiuuai; Pinto do Mattos .0 Naorctlllti
Pereira Machado — Como pedem.

Matriz do Curato de Bangu' — Mez de
Maria

Xa matriz do Cnrato dc Bangu' ceie-
brnm-y,;! todos os dla«i, fts 19 lioras, os
piedosos exercícios do mez de Maria, os
quites constam de ladainha cantada, prn-
tten. ornçilo 11 Nossa Senhora e bençílo
dó Santíssimo Sacramento.

Em todds os netos £• offlclanto o icolo-
sn cura, revmo. padre dr. Alfredo de
A'aseonccllos.

A parte coral estft confiada fl Schola
Cautorum 'Santa Cecília, de Bangu', sob
u competente úlrççfiilo do milo. Geor
giitim di;i Oliveira, auxiliada pela solls-
ia mllí-, Edelvlrn du Oliveira, qne exe-

Uiiii, com 'i;:i da dlarla.
Manoel Teixeira da Costa — Concedo UO

dias, cum I*:'! da iiiiiii».
'Deram parte de doenle os piatleiiit-

teu Areowaldo Araújo e Antônio «Lopes,
respectiramente, de .1. !h'6rn e A. Vnscon-
ndliis, Ki-mio -.iil.-iiliiiiliin pelos praticantes
Vicente ltels e AVulter 1'rçlra.

A|ir«'>ent«ntiu-sc por lermlnnr feriu»
o teleiii'rt|iliii.la Eriimliiio Costa c os pru-
tk-anlcs Joixu Nul.liiiir, lllegiualdo Almeida,
rcuiectivainentc, tle H.. Jtlo» e ScrtSo, re*'
iíi'(".!-iiii(ln aquella .1 pratitcntitc Uercuiuuo
Mello.

Aprc.iiHitniain-sc a serviço os tclcsi-nphia-
tas IFeUabertO Bucno õ Arlindo Ninonliu. dc
Norte c Miirltima, lado ar.uurthu- ordciii
u prntii-iintc l.ulz de Cnstro Alves.

Teve permlsiBo pnrn fnltnr no serviço
ntnonlifl, em S Crus, o telegwphlsta Wau-
tlerlcy.rcgi-essnndo nn (linneguintcindo mtlisti
tnil-n praticante Ennlo Clingus que no dia 1-
UKiinrdnrá urdciiü.

Vne gnsur féiins o eahineiro Joüo dos
Snntos 1'outo, de Pnitlo de Frontin, sendo
liukstittiidi) pelu i.iliiiuiiii Autcnor Jacintho
de Almeithi.

A|iresentnrnm-se a serviço o eabinçiro Al-
niin Cordeiro, dc Eili.-ton o o ujiiiluntc dc
cnbine .Iiim'' Bastos, dn Central, indo intuiu--
dnr ordens o uuxillnr ttddido Corel Ancelo dc
Oliveira. ' .Niin compnre^ett no serviço hontem,
em nillsõn o uiixiliar addido de cakinc Jullo
Cclcíiinii Magarílii.
>—.Teve permisalo tjnra fnltnr no serviço

o- ('.'ihiuciro Oscnr Uttitlrlgues- do Nttsci*
mento. " "•

O sith-direelor dn '.!• dlvisün. deferiu
o requerimento do ronduetur de trem dc
,"* classe Lino Exellno da Silvu, pediudo
restltuicüo/da importaueia que pagou prove-
nieute dc uma uvniia.

O mesmo sub-direetor permittiu a nu-
seuein, por 110 dins, no serviçn. solicitmltl
peio praticante de eoiidttctoi- mlilldo Heitor
do Lima Barros, pura tratamento da sau'-
dc, sem vencimentos.

Horários do» trens rápido*, noeturaei • no-
•turno* do luxo, com o .irellxo * hor» 0* par»
lida « chegada t '.

Para 6. Pa-to 1
SP 1. «presaos pa>to Ca Ceütral, Ss 5,00 «

dieta ao Norte. Ss 21.SE.
NP 1, nocturno: parts dt Central. Sa 18,34

e chesa S Luz, Sa 0,»l
l.l» 1. nocturno de luxo: parte di Csntra*,

(1 21,10 e ebeza 4 Lui, S» 8.4a.
Do fl. Paulo !
6P 2. cxprjrio: pirle do Norte, 4* .,_ «

tliega S Contrai, ks 21,00.
EP 2, rápidos parte da Lui, Sa 7,00 • ob-ga

a Central, is «.22. *
NP 2. nocturno: parte de 8. Paulo, Sa 10,30 1

rt«H a Central. Sa 7,00.
1.1" 2, nocturno de luxo: parte da Lua, ai

21,05 • cuee. S Central, t* 8.2S.
Para Min»» 1
8 1, cxprei.o: parte da Contrai, Sa 5,09 •

chesa i L»"ayctfc. tt* 20,03.
lt 1. rápidos pane da Contrai, St 0,00 a

«hega a Delio Horizonte, Se 21.17.
K 1, nocturno: parte' dn Central, ta 19,11

c cbega a Uello Uorlionte, Se 10,40, *
Re Ulaas 1
C 2, expresso t parte de Lafarettc, Si 6,30 e

Cbega S Central, Si 22,22.
r. 2, rápido; parle de Bello i:orl2oate. ta

1,39 e chega d Central, i* 21,00.
N 2, nocturno: parte de Bello Horltonta, ta

10,13 a chega a Centr-1, Sa 8,11.
8 3, expreaio: parto da Central, S« 15,10

• chega S narra, Ss 19,02.
8 S, «xpresio: parte da Birra, ta 0,85 «

tbtga & Central, Ss 0,43. '

I

hi,.ji'. ils D) horns, em .sua sí-de social, \ eutitriltí vnrlos liymnos apropriados.
a sua sçsífSò do conselho administrativo^ 1 No diu ,*U rcnlisar-se il o eucerramen-

to, eom solemne coronçilo de Nossa Se-
íilinrii, do qual daremos opportuuaimuite
o prt/grammtt.

mmiflH"<B> **>Vs*Ma

Tlieoría, Solfejo o Piano
Profesicra diplomada pelo Instl-

luio Nacional de Musica, teccio-
r.a e prepara alitiniun para ai-
missão a eslj estabelecimento por
precot nioJicji, em una residência,
á 1 ua Santo Henrique 9 /, Tijuca.

GRAVIDEZ
Kvlln-ae usando as voltai nntlsipUaii.

São inoffonslvn», commoths o do clfoit)
sepuro. — Cnixa com ia voltas 5 i|ji.
rcloCorreio tu.-iis 'â,)J Dapoalt.inos: Ptxix
TirudcutoB n, G;'. 1'li.itin.ioii Tavm'01.

DO COFRE DESAPfARBCERAM DOIS
CONTOS E TRESENTOS A1IL REIS

A' tlelcgncln tio 1° districto queixou-
ao hontem um representante da flrrait

O Mp do Paraná
(UH1TYI.1A, 10 (A. A.l — O "Com*

Inc>!cio d() 1'iiniiiil" cxiiôz. nn sua vltrl-
ne, um feixe do hastes (i.-, trigo1, triisl-í
üo pelo luvritdor sr. Gregòri» 

^«eachãtíj f^ü^J5n-„t(ls ^^;^abtíèclda fl"i'üadu oolonln Marcellltto,' no município do;do Rosnrlo 11. 72. de què algnon, pene-B.J0S6 «los Pinhões. lnH1Ü0 „„ ..c,uIxa fort()„ (]a CBM> do m
O sr. Lcachet adquirira, o anno pas* j conseguira carregar a importância do

sado, tres alqueires d,-i sementes do
trigo, fatíiecldns pelo governo do Esta-
do, p «.'olhou trinta alqueires do bellls-
•Imo produeto.

A fni-hilnt desse trigo C nlvlsslmtl,
como .se vcrlflcn, pelas niuostrits aiu»>
•entadas pelo mesmo lavrador.

Outros larrndorçs do mesmo muulcl*
pio tOm consçgnltln eguiics fcsultatlos.

«W»X3h>11d.

-*V 2)INHBIRO
Empresta-se qualquer quantia so-

ore liypothcca uc prédios, de 9 n
12 'i.j lia muito capital piifa empregar-
laz-se niiticlire.se e desconinm-se pro
missorias. Trata-so com Carlos &
Sampaio, tias 12 fls 15 horas na rua
• Quitanda 132 ob.

.'IDOS, em pacotes dc nickel que lft so
encontra vam.

As autoridades daquelle districto, to-
mundo tim conslclcra«;flo u queixa npre*
sentada. Iniciaram luquerllú1 o fliiceta-
ram diligencias, pára veneui si suo dce-
cobertos os autores ou o autor do anda*
doso roubo...

- Trata-se
r* /i II ti Vi' ^ BI S\*s no ctv" ~^
uniTlUi l J. \ru e religioso

20», mesmo sem certidões e em 24 ho-
ras na lórma dn lei, a rua Visconde
do Kio Branco (O, !• andar, cora Cai*
los l.ievcliird, todos os dias das 8 da
tnanli.i as 21. Domingos o ieriados,
próximo a 3* 1'retorla Cível, a prnça da
Republica. N. B—Wao sc cobra adi-
nntndo ; attende-se chamados Tcl.
Central 5.'%.

DR. FORTD DA SiLVâiD\

ADVOGADO
Acedia causas clveb, com •

merciaes e crirainaes no Dis-
tricto Federa! e Hstado3 vi-
sinhos.

Escriptorlo rua do Ro-
sario 139 1* andar, onda & en-
contrado nos dia3 utet3, das
10 ús 12 e das lá ãs 13 ho-
ras.

APPREHENSÃO DE UM BOTE EM
MOCANGUÈ

Foi hontem aprisionado, por um official
aduaneiro o bote "Bom Jardim", cm Mo-
canguei registro Flora, comendo trinta
caixas de pólvora,

Esta pequena embarcação,- que sc di-
rigia.a Nictheroy, onde ia fazer a re*
spectiva descarga, sem pagar direitos, c
consignada á firma Saramago Irmãos
& Comp. . ,

<m_ mm»* ¦»¦ i

Or. Peflro da Cunha
Da Faculdade de Medicina do Rio de

faneiro e do Instituto de Protecção o
Assistência a Infância. Clinica medica
t moléstias de creanças.

Residência', rua S. Salvador, 7.1. Cat-
tetc. Tel.: 1.633, Sul. Consultório, rua
Gonçalves Dias, 41, das 3 ás 5 horas da
(arde. Tcl.: soa* CantraL
11 —te» i , ¦

EXONERAÇÃO NA ALFÂNDEGA
Tor portaria de hontem, o inspector

da Alfândega exonerou, a pedido, o sr.
Luiz de Mascarenhas Willdahgcm,; do
cargo de ajudante de despachante ge-
ral. 

';
4..

Pílfxli- tiiiti-tiHttimcitluu do

EríÍBPi l'--,Pcc!-'cC< vegetnt ' e efficei na
G-IStüztiI^sIA Loção pára o cabello
Unlca no Iir.izlt, quo tltif-o do preto, dando uma cor natural o brilhante. Unlca qus nS

eontítii nitrato de prata ou os seus saes. Nüo mancha a poliu nom suja as iiuios.cura da nutliiii., o broncblto as-
th mu ti ca

iJcyotsittuios — OKUiZZI t* O.. Bno do HosplCl)« 189 - fcUo Üo

MURCADO DE ASSÜCAS

O nojio mcrciúo funecionou cm possuo cal'
n:a, devido em ps.-te a nppíOximuJo ila <íafr-
dc Campos, cujo inicio trrá logar na srgiinda
(juinzcn.i do íhimte mel.

Kntraram durante u kfuiana: 30.573 «aocos
dai seguintej procedcnciis: Macti», ç-p?"
saccoj; Pernauihuco, 4.56a snccoi; Scr^ipi",
4.000 «accoi; Campoi, 1.333 »acc&s; llahia,
800 saccos. Süiram dos trapichei, 23.11:8 lac
cos c ficaiam <m str JJ3.648 saccos. Vigora-
ram os «gulnf-s preços por kilo :

Branco cry*:al 6P0 a roo reis; terceira sor-
tr, 640 a 6C0; crystal aniartllo, 540 a 560;
niascavinlçD», 440 a 560; miscavos, 380 a 400.

MOVIMENTO OHRAL DO MERCADO DP.
ASSUCAR NO RIO, NO MEZ DE ABRIU

Entradas: 64.793 sacco», tcndiv: remam-
biico, 13.630 .«accoi; Scruipc, 23.135 sacco.«;
Mac;ió, 11.878 saccos; Cnnipos, 11.71.I i-ac-
coj; Bahio, 3'9'J» saccos; Parahyba, 3--8 aac
cos c S. Calhari.ia, 03 ?acc03.

Saldas dos trapiches: i24.66t saccas c dos
armazéns gerars, t4.a£6 saccos.

'Uxtstebèla nos trapichrs, 180.946 saccos c
r,os armazciu gerars, 42.084 saccos. Preços
extremos que regularam thirar.te o mez:
branco crystrl, 580 a 700 reis o ktlo; 3* sor
lc, 340 a 640: niascavinhos, 440 a 560; mas-
ciivos, 340 a 400 e «rryst.il amarcllo, 520-0 550.
-.»>. MURCADO ;DK'TERvNAMBUCO

Enlroilas dc*Ic .1" de srli-mbro: 2.1C6.100
saccos. Silvas pata c:;portaç5o c cons-.imo.
1.077.700 saccos. Existência, 1SS.400 saccos.
Saccos tí'< 75 1:ilos.

Preços por 15 kilos: 1'iiaa superior e ;•
io$30o; crystâ«, VÍzjpj 3* .sorte, 7$55o; so-
menos, 6?-jo; braíos suecos,..4$o5q. NÍcrcado
firme. ; 1 -, ' ,

. W-ÉRÇADO DE C.\VF.'

¦ Achando-sc rrgulirmeníc stipprido o noss')
mercado tfe qualidade» baixas, a procura foi
mais aciva, para t-ire com cilas íossçin co-.-.-
postas as finalidades próprias para exportação,
tendo por isso melhorado, os seus preços. O
preço do typo 7 <|ite na abertura do dia 30
fora dc io$20o. melhorou nos demais dias da
srman* para cair a io$ioo no ultimo dia.

O iiioviiiieiito Mtatisticb foi o fcgiiintc
Dia 30 d'e abril — Entradas: Central, 92C

saccas; cabotagem, 500 saccas.
Embarques: Jl. Unido», .2.489 saccas; Eu-

ropa, 3.134 saccas; Cabo, 3.993 saccas; Cabo-
tagem, Ó.392 saccas. Vendai declaradas, 2.093
w.ccas. Existeníia 110 mcrcaüo, 88.277 saccas.
Preço do typo 7, 10Í300 a íofaoo.

Dia 1" dc maio — Entradas; Central, 1.45S
seccisj Ucopo!dina, 1.053 saccas. Enibárquüs
nio houve. Existência: 91.588 saccas. Vendas,
1.315 sacca». Preços do typo 7, por arroba,
io$20o.a 10.Í300.-

Dia a —-Entradasí Central dia 2, 2.884 sac-
cas; Ueopàldinaí 2:()07 sacras; Cabotagem,
649 sacras.'. ..

Dia } 
'-L 'Central, 1.764 saccas. Env

barqjics, 15/ Unidos,: 4.851 saccas; Europa,
1.377 saccas; Cabo, 4:441 saocas; Rio da Pr.v
ta, 250 saccas; Cabotagem, 80 saccas. Exls-
tencia, 87.S93 saccas. Vendas, 3.484 saccas,
Preçoi do typo 7, íoipoo a 10J300.

Dia 4 — Entradas: Central, 583 saccas;
Leópoldina, 3.^88 saccas. Embarques, E. Uni-
dos, 400 saccas; Europa, 1.329 saccas; Cabo-
•ts.gem, 610 sadeas; Cabo, 7.S77 saccas. Exis-
ttncia, 82.248 • saccas. Vendas, 1.523 saccas.
Preço do typo 7, ki$ioo. •

Dia 5 — Entrada.": Central, 2.442 saccas;
Leópoldina, Y/4H9' saccas; Central, dia 6,
2.474 saccas. Ki-.iharc.i.-s, Cabo, 5.494 saccas;
Uio ila Prata, 475 saeças; Cabotagem, 1.410
saccas. Existência, 81.274 saccas. Vcnilas,
1.215 saccas. Preço do typo 7, to$ioo.

PREÇOS DOS DIVERSOS TYPOS DE CA
FE1 NEGOCIADOS DURANTE A SE-
MANA.

Typo 4, io$70o a io$9oo; lypo 5, io$50o a
io$7oo; lypo 6, io$3oo a m$5oo; typo 7,
10J100 a io$3oo; typo 8, C$900 a íojioo;
typo 9, 9$7oo u 9$900. .-

MOVIMENTO DO MIÍRCADO DE CAFÉ',
DO RIO, NO MEZ DE ABRIU.

Entradas: Ti,, dc .Ferro, 80.795 saccas. Ca-
liotagem, 10.S73 saccas; Barra u Dentro, 997
saccas. Total, 92.C65 saccas,¦•F.uibarijivcs: E. Unidos, 73.148 saccas; Eu-
ropa, 31.760 saccas; Cabo, 25.116 saccas; Rio
da Prata, 8.415 saccas; Cabotagem, 16.418
saccas. Total, 139.863 sacca3.

Entradas extra. Rio, ¦ 7.330 saccas. Embar-
ques «extra, . Rio. 20.970 it-accas. Existência,
88.277 sacca,3. Vendas, 76.964 saccas. Média
cambial, 12 13IÕ4..

Prcço.i extremos: typo 4, 9^700 a io$9oo;
lypo 3. 9$500 a io$7oo; typo 6, 9$3oo a
io$5oo; .typo 7, u?ioo ,1 io$3oo; typo 3,
8$90o a io$ioo; typo 9, 8$7oo a yfguo.

¦OUTROS MERCADOS

Santos (5), — Entradas desde 1° de julho,
9.355,044 saccas. Saídas ipara exportação,
8.012.532 saccaS. Existência, 1.342.512 saccas,
Preço dí typtt 4, por 10 kilos, s$6oo.

Embarques na semana, 83.777 saccas. Sai-
das, E. Unidos, 20.250 saccas. Cabotagem, 200
saccas; Europa, 42.450 saccas; Rio da Prata c
Pacifico, 6.907 saccas.

Bahia — 'Entradas na semana, 700 saccas.
Saldas para diversos destinos, 1.200 saccas.
Existência. 27.000 saccas.

Nova York (5) — O nvercado que abriu
estável com baixa dc 3 a 10 pontos, fechou na
mesma posição ' com baixa .dc 2 a 3 pontos,nas opções. 1 ¦

Havre-— O mercado fcchcit estável fora
da Bolsa, com alta de 3(4 d'c franco. A exis-
tencia dç café do Brazil era dc 1.774.000 sac
cas e 298.000 saccas dc outrjis procedências.
SUPPR1MENTO DE CAF.E* VISÍVEL NO

. MUNDO

(Revista dc Dtmring & Zoon) — Existcrtcia
nos 9 iiiVrcitlos europeus, 3.358.000 saccas.
Etn viagem, do Brazil para porlos «uropetis,
733.000 saccas; idciitj para os mesmos portos
c do Oriente; cm viagem dos E. Unidos para
os mesmos portos. E":istencia nos Estados
UnidoB, 2.874.000 saccas; cn viagem do Bra-
zil para os E. Unidos, 659.000 saccas; idem

MIÍRCADO DH Püi

Ai ,,:.:,'¦ I , ctarai dc fumoi rm finlot
tiveram msli alguma procura que nat icntfc'
::.!' .min mi, , OI l!» ptu.-u., potíltl, nio isf
frtram nllcraçlo. At qusllulutl de fumei em
corda m>niUVrAiu-»e lna't»'ailai. Etitrirtini
i.jjj pacote», ua toloi, 99 íar.lo» c 40 «o!u
IIICI il.-. - - ' .,

Mn.ii .1 do • i:n0 vm íaido e mi folha
do Rio ii..-ii'! - l

Unlilencla na «cuiana anterior, I,)l] fír-
desi 111H..1I.1. ilnranlí- * -i- '14,-206 fardo*;
<c!dsi, 309 fardo»; exlsleasls setiisl, í.jjo far-
úos. Enirada» ite hvjr, d,i n(rs de igtd,
50.821 *.»- St--, idem ds S. Catbarlna, 3.213Lu In.. ;'. iil.i» pata a Europa, 3,315 fardos,
i',i'-•.'¦'• ¦ por 15 kilos.

Atnarclloi •-.. .:., ., 22$ a .-it; ateirelloi.
finos e de 1*, 20$ a SI$J (inoi ile i», 10$ a
20$; amareiloi c finoi dc 2', i;$ a 19$, Com-
munt de I* e d-e j*, tiSo ha.

ilRRCADO DE XARQUF

Teti-lo-ie dticnvolvldo maior procura para>i qua'liladei melhoiVii, o mercado funecionou
com alguma animação, poiio que 01 preço*nj0 loftVcurm alteração. O "itock" que foi
registrado 1:0 uhltno dia «lc trabalho, moitra
tuna redueçio de 8.000 fardai do que foi rc
listrado na scmma dc 1" ¦ i. dc abril.

Entraram, 2.221 fardos dai reguinlci procedrnclai: Ri0 CiranJc d-o Sul e Rio da Praia,
708 fardoi; Mina«, Rio e S. Paulo, 619 far-
dot; Matto tlroiio, 894 fardos. Sairam p.-ra
conmnio c txportaçllo, 4.721 fardoi, ficando
em ter 11,000 fardoa com 990.000 kilos.

Vigorarem 01 teguinlea• preçoi por kilo:
Ri0 da Prata e fronteira, pato* e maiit.11.
tjiío a i$3oo; manta», i$ioo a i$3Õo; Rio
Orande, pa:o» r tnantai, 1S100 a i|2:o; man-
tas, i',ii,ii a i$i6o; MMto titosio, paios r
mania», $600 a i$2oo; in'.*r!or (Minas, Rio c
S, Paulo), I'»'.,1. c inaiilas, !{6oo a i?.'.-u.

ENTRADAS DIVERSAS

Aguardente: 34 pipM, 10 quiiitoi e 4 liar
ii», álcool : 276 401KÍ.1 c 140 pipas; cebolas :
14.300 resttSS4» 150 caixas; manteiga: 5,98*1ltla.1. 983 caixas, 97 engradadm c 40 volumes;
milho: 21.448 saccos; Oleo: 2.128 caixas,
1.320 barril c 236 quartollas; s:.io, 206 Qtl.r
tollas. '— m mm * .

MERCADO MONETÁRIO
Cambio — liste meresdo ciicve llr-

111(1 ilut.ii'.'. O «lia, tr. I1.11.il.¦ ¦ .ilillO, O
llntico «Io iii.iil -."'"i entre oi exire*
mm de 1,17!.!.' e 1 t 'ui 4 Oi 'I- -in eu»
tre I53)tO e MMl.ia, etinpr.iiido le:*ai
tl« enln'11 1 .1 a :¦>..*-¦ proporcionaes & it'
purtanelii e 1 taxa do monienio pata os
i:ii|iii3,

Cara 01 valeiouro (oi mantida a lixa
dr ijJiIjj, , mi..j.i.iilcnii: a -ílu pnr
mil róis*ouro.

I.eirai do TliriOttro eom compradores
com iir.,-.i 'i, . dr 4 a (i*|*« os soheranoi
com «tmle.l :«-. a t'iV.|ini r comnruilnrcs
a i«ii !»¦¦».

TAlir.l.LAS O0SOANO0S
•.oniliui & llrn-lllaii IS.-inh

l't.-.. .« f dlai a v iu

«»...,,. i..,i

Comutei. t> Nave»,„..,..'. ¦• HM030
¦' 11 'i.ii-, 1 Indtiil  iViWi —
Am. 1..! -ui  -.!.-,'.rn ¦
Minut-h  VWIW ICSIWd
Ciirioc* ,,  I0.1IIM mvIjciI
Teo. Alllançs..,, ,.., SfiUHOO 'JOJIiQl
lli.-il IiiiIh.Ii 1 .1 m, -.
H. ludre „ -uiiiiii lliUlMD
Intt, Mlii.-m....  MtJDll -

MinOADO DC CAIE'

frl.-lili. .-illl.ll, 1-1,1 .'!il|,,In r ,,,1,,-,'lil.A
Mi.Miii ui" dn dia

Vinili* ¦' ulii- í.i 1-1 .,,-,-. 1"«I* manha —"1 «í cia

f.indi
1'srls..
i.' ilma o 1'nlio
Outras 1 nl !•!• 1 doPuiu
Ile'.putiln. ..>
Nova Yuik.,,....,....,.
.lalla J

n «|i«
lilJi

1.1 d.
IWl

•-AS.il

81 llll
1880

31KBI
i:.íH

..-nl ,1 0.1»
Preçoi 01700 « HfOO por «irolia, tj|ii 1,

Movlmetilo da voiptra
("ti....". nor .111 iiiii.
Typo 4......  lOIino 10IMO
Typo  1-S100 I0;300
lllio  10»0f» iiill-m
T.vio 7... , o «oo imwo•Iviki  WlUO MWO
TyiO  IMJJ WSIW

Deutich Sudamerlhaniscn* Bsnk

Kl iIüh..
1'arli
.Mlmii.mli........
AiimU. 
Turquia, uiurco.-
Ile«|i.lllll.«
iiiiruii» Aires,.*!.
Noia Voik

U Uil 11 .1 13 d.
•»•

»"M> .. >,"')
%:,:¦>

isoi
Ih.O

I'1'.ko
3I87U

City
rraçis

lomlrr»...............
Paris,
Nova Viik,.., ,..
Ilalls.i...
Iliipnuha *.....
Portugal
SllilhJ ,

Baith of Now York
a UO d. A vlila

13 7i3?
to;s

13 l|IC
a
a
a
1
a
a

tir.
iti. ü

3I8B3
J'iM
••HliO

2ir:a
iiii

iiiia .,
I ntrulaa

i'inli..l
1 .'..ii iliini.1... ,,,...,,....
Iln ll.iii.i drliltu.,..
r.ili,il.i;:'-iii .,....••

Totki
lii Uli' O 1I1 ¦ I,.,..

M-.ln
Deids o «I .« I de Julho....

Média ••<

ümliatqiiei
Kuropa
Cabo '
Rio da Prata.. .,,..
Caliot.ij-roin

Total
rviiM o dia 
D*lil* O di 1 I' «1« Juliia.

Ksiitencla 1
No uioieadn,,,

Vei.ita.

soro
mo 11
3.«is
3.013

I'.' a
37.1111
l.llt

'.'. i:.'„ti 1
Ü.7II

d l.l
4

10)

•ta*•••••••**•

SANIO.S

In» Olympia
Attentle a soa numero-

sa freguesia, verbal ou
por correspondência,
Bna Benedictiuos, 20

Soltado
lioxiiiio ,'i Avenida Kio Branco

alfMLíga

Bansus Ftançaieo tt Itallsnse
I*iaçi.» a '0 d. a vista

Londres... 13 UtlO n
larli »«C9
IKiileaux Maraeillfi —
Itália —
Poiliipal —
lleipanha..., —
Suma —
Puenoi Aires —
Mniiinviiléo...... . «->
Nova Yorli —
Vales café t —

Câmara Syndlcal
Tuas cfliclae*

13 1|I0
10:0
I07v
i t>r»%

ÜI4K3
IS&9
Í770

IS730
41-00
USH30

ÍOC-'

riíçi>i
I.onilrei. ;'.,.
r«i.i.,i '. ,
liilübllliO
I;nlln....
Jlrspntiha....
Pciiuiral...
Nom Yorls
llncnoiAtrei
Sulina

imai eximmai«
Haticnnni
Caiia ni.itrii,.
Koteranoi

« J'e a vtata
13 17)61 a 13 ;'iOI

:oi','i
«773

ft>7*
1735
tbSO
S8MI

UI13
3 841
1*C33
t7v3

I3.1|1Ü t 13 11*3-2
M 7(32 o I» r.ilü

IVflUO

0.001
r.o.voa

u.jrifl.iOi*.
¦iccei
85.411

i utu

U.i) VI
1U7.8'JI
II. Ml

O.IOH.lfl
V.l.MC

i.noi.uti
üíl.t.O

Kntr.i.l.-«
Óculo o dia I 

Mídia
Doido I do julho.:..

Saidas
Kxillülli-i.-i

rieçii
Meresdo caluu.

MCR0AD0 DE ASSUCAR

Contlmi.i pualyiüdaiom entradai conh»»
cldas.

. . aaccot
Salda» 2-010

Kátsleoela mccoi
Nos irnpicliei..... l'.'8.|Ut
Aimazona £«ra«i 35.V83
lotai  'WflM

01.T1MAS COTAÇÕES

Qlialldail.t Kll.isra-nma»

Pc|o ins|i«clor da 'Àlfaudfga foram
honteni despachados os seguintes reque-
rimentos: ,

D.t Sociedatlc Anonyma "EtablicOment
J^amlicrt, pedindo rcStitidção de direi-
tos de consumo, sendo cucaminhado uo
ministério ds Fazenda;

De E. Degand; pedindo prorogaçüo dc
prazo do termo 92, referente a 100 sac.
cos. vindos de Bordcans, a 27 de uovem-
bro de 1916, pelo vapor Irílnccz "Li-

ger";
De I.cinan Bostchcr, pedindo proroga-

ção de pra;:ò do termo 15, referente a 15
volumes, vindos dc Livürpool, a 13 de
novembro ultimo, pelo vapor inglez "Dc-
merara";

De Zunier & C, pedindo prorogação dc
pra/.o do termo 45, referente a 10 voltt-
mes, vindos de Gênova, pelo vapor ita-
üano "Principc di Uddine", 110 corrente
anno;

Da Sociedade Brazileira Gàz Accui-.ui-
lator, pedindo prorogação dc prazo do
termo 410, referente a 22 volumes, vin-
dos de Guttemburgo, pelo vapor sueco"Pedro Christo"';

Dc Tcdro Moreno, pedindo prorogação
dc prazo do termo 205, referente a sete
volumes, vindos pelo vapor hollandcz"Zeelandia":

Dc Angelino Simões & C, pedindo pro-
rogação de prazo do termo 37, referente
a quatro caixas marca A. S. & C, vindas
de Anisterdam peto vapor hollandcz"Drechterland;

i> De Angelino Simões & C, pedindo
prorogação de prazo do termo 36, refe-
rente a duas caixas marca F, B., vindas
de Amsterdam pelo vapor hollandez"Drechterland", a 22 de novembro ul-'
timo;

Da Sociedade Anonyma "F.tablicc-
ments Bloclc"', pedindo prorogação de
prazo do termo 202, referente a seis cai-
xas, chegadas a 9 de outubro ultimo, peto
vapor inglez "Drina";

De Marthe Lavrtite, jjedindo proroga-
ção de prazo dp termo 263, referente a
tres volumes, vindos da França, a 12 dc
abril findo, pelo vapor francez "Sa-
mara";

Do Rodrigues Irmãos & Silva, pedindo
prorogação de prazo do termo 254, re-
ferente a 60 caixas de papelão, chegadas
pelo vapor hollandez "Zeclandia", a 11
de fevereiro ultimo;

De José Marques Loureiro, pedindo
dispensa de factura consular do termo
37, referente a tres volumes, chegados do
Porto pelo vapor inglez "Ortega", a 24
de setembro ultimo; .

Dc E. Salathé &C, pedindo rcstittii-
ção dos direitos de consumo, pagos 110
despacho n. 5.C08, de fevereiro do cor-
rente anuo;

De H. Martins & C, pedindo rcstitui-
ção dos direitos de consumo, pagos 110
despacho 11. 8.744, dc novembro de 1916;

De Azevedo Jardim & C, pedindo re*
stituição dos direitos de consumo, pa-
gos 110 despacho n. 234, de janeiro ul-
timo;

De Costa Pereira & C, pedindo resti-
tuiçãp—dos direitos de consumo, pagos
110 despacho 11. 895, de janeiro ultimo;

Do Delfim Fontes & C, "pedindo re-
stituição dos direitos dc consumo, pagos
no despacho ti. S-79S, de janeiro ultimo;

De Dias Garcia & C, pedindo resti-
tuição-dos direitos de consumo, pagos
110 despacho 11. 5.120, de fevereiro ul-
limo;

De Bertholdo Wahemoldt, pedindo re-
stituição dos direitos de consumo, pagos
tio despacho n. 7.967, dc janeiro iillimo; e

De John Jiirgens &'C, ipcdindo resti-
tuição tios direitos de consumo, pagos
110 despacho ti. 4.278, de outubro ' de
1916.

— Pela Inspectoria da Alfândega fo-
ram hontem registradas as entradas c
saidas dos seguintes vapores:

Saidas:
Do paquete francez "Amiral Rigatilt

Genouilly", com 3-44^ toneladas, «0091-
gnado áóhargeus Reunis, para o Ha-
vrc;

Do paquete "San Francisco", com
3.164 toneladas, consignado a Nni-folk,
para Baltimcre.

. Entradas: .
Do vapor francez "Provence", coou

2.480 toneladas, procedente de Marselha,
sob o commando de Cabral, trazendo va-
rios gêneros. '<&

MERCADO DE FUNDOS
Vendas fechadas na Bolsa
Apólices ssrats

Amigai «te5 -/., 11 ninnio
»' , . ' . Ua mil 000
» • • m.íiidiiB 3 TSO.-flK)

Comp. do'T-ieioúro 10.'a .. .... OO.OJO
» ' • in fi,nl:i'. 7 71O9U0O

» » 4 .fUlOjO«". K»ir. de Perro in 8 o.ooo
¦ ¦' . . 133 S0VJO00

l*uip. COU 2 bUOJOOO

Apulloes ettadoaes .

Est. do Rio, 101S 30 a.." ni"U'"0
. ,, 17 88'MU

Eit. do Miii*s 4? a.. 70J 00)
2 79ÍÍO0O

• 7 ti... 7'JIS.OO

Apólices municipaes

I3trp. lOT., potl. 32 1P3T03
Hnip. 11)14, port. S3) 185*601)
Ouro. 1b, 20 port.. ?0 ".JOiflOO

» » > nom. CO :;l5'0i)0
Jil. Nlelherdy 100 iWO

• » ctj 4« 79 50J
• ¦ 10 (SUÍU 0

Acçdes ,•
Docas da Panlo», nom. 35 a...... 440'0)0
Danr.o Conitticicial 4 a.... ,. 10i)!U00
R. S. Mineira. UO :'5Í03Í
M. S. Jeronyinn, »50'a 2S 500

. . . Bi MM»
Lolorias .Nacionaos S0) 101730

Dsbentures s
America Fabril 3!> .....»'*. 1Ó5Í0OO
Manuf. liluiiiiiiensc, 27 170S0O0
Toe. Carioca,fil --• -• 19í$COo

PREGÃO,OA BOLSA

llrnnco eryitil
3, torlc
«oineiioi..............
Crjital mnarcllo
Miiscavinlio...
Maicavo

Reli nados
Primeira....
Secunda  .....
Terceira... .»..»
Fluuiincnie hranco...

JOSÓ • 1700
llalllilllll

nilo ha
t:.M
sino
£370

tliOO
tau-j
JlOJ

i7M)t~co
misue

MERCADO OE ALGODÃO

Mmca.lo calmo.
Entradas
1)0 r«anainlitii-o

baldas
l-lxistiam cm ii«'|io:iito..

i.irdoa
;i. 7iío

437
21.213

ULTIMAS CfWAÇOES
Cunlldadei

SorlõM
li' Bortas...

Por 10 Uloa

77«570 n '.'8 1.0)-.7 UU1 a 27Í"

MERCADO DE CEREAES
Preços correntes

Km vigor no Centro Cotnmerctal de Ccreiéi
na srm.-ina dc s a 11 d- maio :

Atro: :
60 kiloi

Apólices geras*
Antt?au do r> •!., ,.\...
Comp. do 'Jlieacurii....

n port...,
O. da Baixada
C. K. dü I'*erro
Kmp. l!0:i,.
Provisórias

EttSrina**

Kst. do Rio I ooos..;..
Kst. i!o Itio I00Í, 4 •].,.
Est. do Mirins

Municipaes

Emp, 1906 port..
» • nom

Jl 11 port* > mnn
» l.l). 50, port

11 nom
M. Nlcllieroy
M. licllo llorizonta

VmjJ. Como,

8187000 8I5S00O
M) Si 01 80OSOOO
8(0t0!.O 7P0SJ09

Í005D0O
S0IIS009 801 00)
830ÍO0* KSãlOUO

8JVS00C
•v-

iüHíWj 1..K0.
mm 8ito;o

T.'5:000 7(J2SOO

103:500

165S570

103*501
201ÍOW
IS5'000
10210'J.)

3M;030 3151000

78I0CO 77S0OO

,tn$ooo
35$opo
50$OQO
.•7S000
24Í000
J1$000
J.'Í000
19S000
S6$ooo

N:iio lia
Não ha

i.|Sooo )S$r0l
l.'Çli'0 l;Çuü«

1 kilo-
jj' Xão ha' Í7.o Sr4«

1 kilo
Não ha

$-60 $381

Cento
a$ooo ;)$ooi

25 kilos
7$50o 8$oo«

1 kilo
$850 $i;o«

So kilos
ioS$ooo no$|Oti

Bsnooa
ni.tzii
Commercial....,.- »,
Lavoura .1. 16-1000
Morcanlil  2IOÍÜ00
Commercio  —
Nacional... • -,'• ç, -7

í/u-uOO 2101000
10'jSOIO lOUfOOJ

1185000
2i.ir.sooo
11181000
1155000

Dlversaa t
Docai do Santa»,-port....

» nom* ,.•¦»•••
Docas dalíaliln J
I oterias Nncionutis....,.».
T, o ColonlaagAo «'.««]
ConlroB Pastor!

Estradas ds ferro

433?<W0
•150-000 llOiUOO

20:000 ItiKiOO
11$000

7J500
101500

7S0O0

M. P. Joronytno ;',? 205500 281G00
Rodo Minolta  ' 201000 2IS0U)
Noroeste 24S000 20,5)0
Ooy.iz... 27(000 —
Norto do Brnzll 11000 10(070

Teoldcs
Progresso Industrial.•...7 175MO0 m,
Btazil Industrial.... líicíOOl 18)1-000
Allinnça 150SÜ0J —
Petropolilana.,... IfiOsOOO
MagoonSo...., D3000 51S300
Conf. Industrial..;,...,.;. 1305000
Mnnufactoia 110)000 00*000
8. Podro..;. 2101000
Carioca.... 170100) ISOJOJO

8ofluros ,l-

foniluncs.; 1009009
Minerva -» JtOiOOO
traztl SílíüOO

OsSsnluréa' x
B. Unitlo f). Paulo.;...". 801000 —
Docas do Santos 21151500 2041500
Bralima • _
Ilanneaticn..,, ....,., —
í'1PiJ.»t,,,n£'0^Jjl3u_..».t»- — 1O309O

Nacional híilliailo de i'.
Nacional brilhado dc 2'.
Nacional especial. . .
Nacional superior. . .
Nacional bem. . ' . .
Nacional regular. . .
Nacional brando d0 norte
Nacional rajado do nort<-.
llstrangciro Agulha de 1*.
Kstrangciro, Asulha dc 2*.
l-Y.rangeirn, inglez. . .
Ricio arroz nacional. .
Sanga nacional. .. . ..

e
Alpisle

Estrangeiro. ....
Nacional. .... .' .

Alfafa •:

Estrangeira. . ... .
Nacional. .......

Alhos :

Nacionaes. . , . . .

Amendoim cm casca., .

Araruta. . . . ...
Banha I

Porto Alegre de 20 ks. .
Porto Alegre de 2 Us. .
Porto Alegre de 1 k. .
Laguna de 20 ks.
Itajahy di: 20 ki. .... .
Itajahy dc 10 ks. . .
Itajahy «}e a ks.
Mineira c paulista de ao.
Mineira e paulista dc ks.

balelas :
t

Rio Grande
Mineira e paulista. . .

MOVIMENTO DO PORTO

Vaporsa esporadois

ltlo da Trata, «Amnzoii»,...'.
llio da Ptiiln, «Hyron» ,.
Porlos do sul, aOynpocki. 
Porlos do sul, »Mtn.-is Oi.'i«ios« ......
Porln-i «lo sul, »llátliiRa»
Laguna o mes,, «Atina»
Nova Ypik, iK, Paulo»
Portos do nono, iilliuztl.
Nov.i Yorlt, •Vniilian.
itio da Prata, «Demorara»
Japão, «Tacoma Maru
Nova Voitt, »ll:iwiii;ui'i
Rio da 1'ral.i, il.eoti XIII».. ..
luglaterra o eses., «ürlosa»

Junho

Inglaterra o osos., «Darro».....'
Inglaterra o esc»., «Desando*.
l'.io da Praia, «Darro

Vapores a snhlri

:i8$ooo
3*$o-.a
20$OCO
i6$uco
23$000
2'$o«,í:
ttioót
S8$ooa

105SÜ00
105S600
<)6$oou

105^600
1055600
!llü$."-Oil
75$OIIO

lllf'.$,,|,H
io8$oo(
I05$HO(
ioH$u':i
io'!?oci
IÒ89ÜOI
ijuÇooi

Não ha

1 kilo
Não ha

$180 t:v

12
•12
llt
IU
13
14
11
15
15
17
10
20
2:1
U

8. Fidolls 3 escs., «Ciianpol.-,» ,.
Snntos, «Acro....
Recife o. oses., «Itigilin» ,
Poi tos do norto, »Itni]UÍ»
Innjlnlorr.i o escs., «Amnzon».....
Nova York, «Byrnn»
Peitos do sul, »lt:ipuca> ..-.i...
Poilos do norte. .Pyrliiuus»*....
i'o)tos do sul, iMaroIttt»
Portos dn sul, «Mayrink»
Nova Yoik, «MinásCerneB........
Inulotcrra a escs., »l:einer.ira«...
Iib da l'1-ut.'i, »Vauhiin>.
Porto» do norte, «Itnnauia»
Porlos do sul, «llabcril».. ti
Portos do noite, .Maranhão
Inulntorra o escs,, «lietnorani» ...
Hllhilo , "l.eon Mi:
Nova Yoik, «Acro»
Portos do norto, iCrazIl»
Portos do sul, «üyapock»
Rio da Prata. lOrteira*
Laguna o oscs., »Antia» ,. .',
Portos di norte, «Ruy liarhosa».

Junho
Rio da Prata, «Darro» .'.'.

.Rio da Prata, «Desando»*m 705()iiU I Pírtfls de lnelatMfc'' «nnrto».

1
lt
ri

11
1í
12
12
12
12
18
13
15
15
15
15
15
15
10
111
18
20
21
21 ,
23'
24
18
30

7
14
22

,.-¦: 

""M:
^¦X^i''.1; 

' '*¦ ¦
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A EPOCÃ -- Sexta-feira, 11 de Mo de 101? >

*,..11 ¦ 11 «i M" ii.". .'¦" *"*

AVISOS FÚNEBRES
fmttmm :fmm"mwmia ' "¦¦ amrr-

Km^euia Domes
(BELLOTINHA)

1* nnniversnrlo dc seu
faliccimciiti)

0.4 seus parentes man
dam rezar tuna missa, lioje
seMíi-lcint, rts 0 \J> honi!*,
nn egrojn ae S. Francisco

rin Paula, e convidam os .seus
nmiffos c «.lanais parentes, agra-
¦Jcccwlo dcKílc \& o compareci-
mento a este acto Uc religião.

... .•.•]...r--.^j.........u'-*tl«-1-1'"1.' 
**""' "*"" '" ' *"" ' mtmtmttm^ma¦ 94 HBHI

iifcafa-
ÍA LPOSfl

ADV0CADO3
UR. AtlIRtO UU CAItVAtHO

Qnllnuda u. 01, da» i Aí ti da

DR.L'.BRAZIL SILVADO - llua
da (-tiltaridd, IO; Aa 12 hora*.

O IiOPSS
• E' iiiitim dl « fcrliint mnli rnpldt vai !»•
livrlnt « «fíuremi M11I1 i..i-ii:..-.i-i"» ao pu-
bllMh

MATRIZ: Run do Ouvidor, ISI
FILIAES

tliin da Quitanda n. TO.
ie.in 'icn-.nl Cnuitra it. 303.
llua 1" de Mnrijii n. Bit.
Luríd tln Eitaato da Sd n. 80»

N09 ibrAUua
B. 1'Al'lft)
mm* RUA S. BENTO, 15A

C. :!o llio. — Cainpoi — Raa 13 dl Maio,

Mac.il.í — Av. R. Barbosa, 13.
'.'iitioti .1..: — «*•• IS 'i« Movnmbro. Ali
G. do Minas — Bello Horlionti -— Avon!*

Ia Aíim- .o Penna, C92.

DP. CDPr.niDtAO MONTEIRO -
Uiiii do ltounvin n. UIO, TllJ"
Diurno 5.878, Nolto. Dai Vi âi
«I da i.ii «li-.

Uli, UANIEL OE ALMEIDA -
Ooiitnliorlo*. ttia do Moi-ilclo, oo,
11. 1'ulmelrai., DO. llutniui".

OR. SILVA ARAU10 (PAULO). -
bnulllii Uli - 00(1. Mol» la-
tcciitu-iaia: «/ietJ. dt WrUnt. Au.
do tirlnii*. «nnifii» (tjlihu, mui»"
ria, «ypblllti, íicorroí, etc. } (J»
Mui  IU, D d» 11 t de 1 t»i 5.
T. D.UOIJ, N.

DENTISTA a 21 por mn. para obtu-
rnçOct « granlt'1 a platina, curu-
tlvu» t t.'ilr»cç<l«», com direito
flindc o primeiro dia, na Auilli»-
dnra Medica, d ru» ÍOI Andrndai,
.'•;., estli da iun Ucuoral Câmara.
Uuiitiidiirni com « «em clu-io,
polo '•-tiii-ni-i norti-iniorlcaao, pi*
voti pfiffíi.i 1 -n.":¦'"' doa denttt
nuttinií», cnríiii» da ouro o todot
at .I1-..1 il 1 1, ili.iiii-i de i.ii.iliiM...
i.-it.it com 11 ii.iuiiii.i l'11'iiil.i'i.',
por iun."! nilultiiut « todot ta-
rantldoa.

OR. TELE8PII0R0 VALl.AHAIir.fi
— i:.|i.«ii:iii-ii.i am tiIrni-çSo»
«cm dôr. olituriiçOtt a pmenllana,
ouro, plntln», ele Conoirtoe d«
danltdiir«« Oto 5 horaa. Colloci
dente* cmn 1111 «cm chnpn. Uo*
i-ôta do ouro. llrldio-Wurk, pi*
vot«, «te. Moderno» lralinlh.»i
Mio mothoilo da America dn
Nutro. Acrtltn patimouio etn

ÍirtitncOoi. 
('nninltorl'»»: «ua T

o HitirmliiM n. 188, Teltpliont
1.800 a Una Mau» 11. Vi. »lf-
plici- .'t.OOl O. iiiiu Vltcondt de
te.ilii'. uli.v II. 3110.

MAT.(ir: DAROTELL.- Uit!'i"ltf> d«
lilllinrta it liniVfl» da ctlllol r«*
dittn-it lillharc» dua inflliura» tn*
lirlcnntct « i'inlinti'iiiii*«*» MM °
Inttrlnr, «rat coronuiwoi cop.
ptet" «iiitlnuntu di! pitnuiit, t«'
lirdliit, «'llin*, bttllfl», taco», pmi*
(«•Ini», »l*. c«'!'iVit« « J'»|m ct.ni-
nlclu* liai* trinta I. O*-,**
PttfiC. lt. Vl»ft.iiila do Hio Hrnll-
i'o, 21». Al. <'m«. I'»*»o»'ln dl 1* 11-
blica 'J'iij«*iit'.

LCTSHI& KAGIOMIi
Rtmliida rini pramio» ds l«atitla da Cn-

Íltnl 
Federal, d« piam 11. 297, Mllllldl

ontotn 1
PRÊMIOS DE 20:000$ a 500.000

DR. OCTAVIO DE AMDRAOE. -
Cuiu daa kainiiiiUuRiiii uitriaat,
eorrtrotntoi. twtvaóffito, ne.,
leai operacilo. .Nua ia*o« intBea*
P*MI| "IM 1 11 „.t»f * •**- • ,, ..

dou, evltd u -riivnle». ÇoUlUta»
rio: ü.a fl-rti. dl ticicnbro. lfcO,
¦ile 0 An 11 0 dc 1 d» *) ' •'-

phtme, 1501.
Tcl«*

5-IOT vondido na Ci|!itnl.
R5'IM
R75:i5
1)7004. ••
ífiCi 
!07l*
r.jp.001
•n-ce"!
17y&o 

íniooonwo
8:000)00)
! OCrijai 1
):0»'C:0
1 ooajoijo

MOStTiO
(;00*00-)'.'J0$Ui0
'•90:000

PRÊMIOS DE 200WQO

niion 11-389 329iii nr.917 4MM rionso
"Jlil 1Í7-"*** 410111 ".lii7it !i3'i7l'i SlOãO

•J7TÇ5 ÍI0G5 WSOO

PRcTillOS DE I0050C0
HUM 2-.-0j-t r,ni:i üríiiir» i-nrit) 8TGM
12B5 i.filfl 0 13 49:«f.il 5R8I7 'AOII

tmo -tniill 51S30 l»ril '.'IvOl 1783
4407» rcitit riüM!) 1 im I0*tft9 íoica
C'CCl Ü5WI S7878 '.'OO'!!' Í8S8B 1C577

APPROXIKIACOES¦im
M>n )**•., ••» *• .•••«••S0a!li'J

SOOMOl
li.|iia:ii

00. 10AO AOREÜ. — Cura ratlljal
du.-i "inolittlni dns víiih uriuiirl-
ti", cmn proceieoi e nppurelupi
ultimamente deicohortoj. (11. rua
dc H. 1'etlrO, daa ij &a 11, e du 1
lli 0 horaa.

OR. GARFIE1.D DE
Dlroctor tio hoip.

ALMEIDA.
S. f5ob.1ati.il>.

Docctito da Inc., cheftj do «c
viço du IJj-a C a Tiibarciiloit.
lies. S. Snlv.nlor, 22. OoBI. 7
.Seteuibro. 170. Tel. (JUT-Sul.

CASAMENTOS no civil t no reli-
*|lo«n linitun ai* na "A Nu;iclnl 1
n preeoi modlcoi, bua como it
cncnrrcRii do cntlus de, nnlurnll*
rn'..*it a carteira! da Identidade.
Avenida flnuic» 1'rrlre n. O, Bo*
luait.». Aberto «ln» 7 A« 18 bu-aa.

. Tel. 11.3.50 O,

TINTURARIAS
TINTURARIA S. I0A0UIM •--

Nr.in bem ni(inl'itlo eatahelncl*
mento iln»"-*a « lnva-«e, com a
nulor porftlclo, fjuiitqtnst* toinia
da liouiciu, lisura » «ittoliiuci* («•
isendn, como Hdaa, Ia, al«tidôc«,
eortlun» ou repo«ttlroi, daruaien,
vtlludu, «te. rrocetiot aparfti»
coado» pnrn lavniuin chluilua dt
imi.it nt 

-.iienthti, lem olioinr «•
core». Itun elo Oltlcte, UO-i 10'
leph. I.DÍ7. Central.

TINTURARIA JAPÃO, Itvngem cbl
mlcn c rüfníaltrl», uttfntlt» »e, a
chnmndoi pelo Til. fWfll-y.l en»
tic-tn n .I..1111'li.,; pira Itvnr 1
terão. «Il 1 cnlçn, l|i 1 cnlç; de.
flancll». IfOOOi l p«í»lot, 3fl 1
vettldo, 6$ .1 4f, 1 bltinil. .» «
'Jfi 1 iiiiiiii'"'. a*: 1 capota, o"";
1 ciiBtumo do crotnca, DS: taçe-
tm, ronfnrmf. O tunanao. IJt.

' H. I«'r«nel»co X»rler, 401. «Ia*
nio» & V«*i«iiie*.

CENTRO Uiii IlICtl 00 OATTE-
TE. Kila i « prfllfrldii doi hald*
tinia. Cntlüla, 2HI), l''lll.ira, II,
Laranjeiras, dOH « 171.

caÜÃ RRAAA. Aiotula d» teUrUa.
I 1: i 1 cn«n t n uinla ci.iii-cltimdu

do Uniu'., «en» i'niinii-iitoit, do
ejiinhinar iiututln, «do alfactiinilm
liigii npií* n i-ii..i--.ii. ft. da
r.i. -iki-iii 11. :;i.

ÜA3A DRAZ - - Agmoia de Lota.
I Hat. R. Vntitiilnrliii da IMtil»,
* «Ml. R. Maripit* llt 8. Vicnnlt

8, paga qiialqutr prtmio, 20 ml-
nulin dtpoll dl tnelrui v.lo.

OASA llIIAHI) 1.. — lt. nollii de HdO
Jotto n. 108. - Til, l.iülO-V. —
Mliiif 1: Unurti. rua Delta de Hio
«1'u'iu 11. «10; Mu.- d» Caju' tua
Üenerul Hampulo n, 52.

OASA OAPITAO FORTUNA — l-V u
«•ii: :i que tem vfuilldo mnlor na*
mi'!.' dt» iiiviiií". un l.iii-ri.i. Oi
tem iiu.t.iiiieiii" ¦ -im ImmeillntiJii
Traça da Ileiiuhllca, n. '22'i.

PHARMACIAS
PHAIIMAUIA POPULAR dt «Tolo

1 ¦.,• -,*•,. — It. An lilm Cordeiro,
•iVi. — T«I. 1.40:1. V. — Mcjrcr.
— Cuotuillorlo clinico Dr. U«t*
iiiiru Viihcrilc dn« 8 Vi d» 10 h.
da iiinuhil: Dr. (Jouçalvc» Junlor,
¦l:.'i 10 d» 11 h. da manha; Dr.
Artldunio riiiiipliiiiii. da* 11 A
1 U. da tardei Dr. (laçar Carta*
lho, da 1 (ls 8 tt. dn tarde. Dr.
Lula Rntnoii Terça», Quintal o
Hulili.Tl is. dn 1 il d» D h. dt tnr*
dc; Dr. Cctnc de Unrios. da» 8
n« 5 h. dn tarde, o Dr. I.ulx An*
dr.ul.-, daa 7 lis 8 ll. da noite.

TINTURARIA 1AP0NEZA. F.* nem
eoutit«tiiçilii um tMiibtluclintnto' da niniiif ronflnncn, etn tndos n«
iTabiilbo*, tniitii r-m liirnaom »nl-
mlcn t-oiiKi em lluipeia A ItCCO.
Tinge cm todoa a, OOMI fom per*
feição c tiuulinii nontunlldailn
comprn. vendi, fotipaii uaadtn;
iili..ii'li« 4 chniunilo pelo Tel. 1-18
Hnl. It. da l-a«M**»rn, 27. (lio*
tnfogo).

011. ARM.INOO OE ALMEIDA —
J'nrto« « dooiçill dia «cnhnra*
nititit-iiie dn Maternidade dn Hnu*
ta Uaaa 1L1 Mlnnrlrordl». lteii' 
Martcbnt líloriano 188. Tal., N.*
0.11». Cons.. Andiadas 62. lei.
í,--1.7::ii. Cuua., dai 13 .i.i 15 h.

CWI
Kjei

J530I

OEZENAS
KGilQ
55370*..-.

CENTENASr.1.1¦»"it'.0

TERMINAC8ES

.10101)
ÍIOSOO)

.»>ro!)
8Js(il

OI*. ALFREDO PORTO — Kape-
rlali»tn com longa pratica, itua

¦ Itodrleo !*ilv«, 5. Toleph. 2.'"71.
lti«:i.: aroniiln Atlântica, -7-'. lt*
leph. 1.403, Sul.

OR. MONCORVO — Eip, em doen-
ças daa creun::n«. du nello c «y*
pbili». (.'onuiiltodo: ntn (lonçal-
rei Din», 41. Consulta», & 1
hora.

PHARMACIA HADDOCIt LOBO.
IM. Oapnlietl). -¦ R! Modd'«r)t
Ii.be»', 204. — Tel. VUle» 1.JÍS7.
— lfabrlca dc Carbòtltlrato dc
Caínguculrt, d« Horaa* dl Caitro;
du Elixli- de ClttM"*ddrrt*to do
ttrro. DcpuritBt, etc. --- Con».:
dna din. Monteiro Autran. Ali-
pio Alvtt, Utbon 1'imcuttl e Joiio
Õoinilu».

TINTURARIA ACRE. Tlncc 10 c
llni|iu-»(» tudo a qualidade dn fa-
xciid*. dc ln, c algodAo ciu |it*cn.
ou cm obra, qualquer aat »cja a
c«'ir. cm 24 horitc: tlra-lc mofo,
dn» fazcniiiii, o fas-sc conecrtqi,
lavagem chimica. c:nnn .•onhccidn,
Cl» tiniu tt BBTIiadO llilcloüC.l.
Miguel llcv Leiiitl. Kua Avie, 10,
Tel. 4H11-N.

A FAVORITA, lt. N. Senhora Copn
cnbann, fK»t-t. da Ferreira & C.
r. 1.1 .¦:: .1 t « mui' antiga dt
1'"imi-iiii uiii, .* n oi 'i-i pniciirtdl
pelo 11 il.ln '.. Filial, lt. liai :-ii:io,
n. 0.1,

m*m

CLUBS
COOPERATIVA

ESPERANÇA
a Cooperativa K«n«r«nça 4 a
tiuli» oaia attl melhor nntg «1
a.tii« frtguewt. 1'tcain pruiiieclo*
e catnloK'1* lllu«li-nilo«, d Itlcnr*
dn Aiiü-i <i-« lllitt». Rua ib* An»
.iiii.lii.. 70. Tel. 0OBÜ-.N. Uio.

Pemienos

ANTIOA CIIAHUTARI/i 8EIXA3-
(¦'uiiil-iili cm 1001. 0 n que melhor
pnga ao» «cn» iregurri»». Com»
pleto «orllnianlo do futiint, cDra»,
perfumai In* « mnl* uuiidciiK. It.
Coronel l--i.-n.-lia do McUo 840,
Tel. 1.600 V.

«Estrclla do Campo
(Fundada em 1896). Praça dt
Republica, 201). Cnia Venut., R.
viMuniio du Sapuoahy. 881. A

ri.ii- do Eatncla. R. Eatnnlo d»
84, 03. Agenolai dt Loterlai de
Antenor Alvet Aranjo.

Todo» f« ni. icrrain. am 97 l«1n tiCOO
lodi» oa tu. terraln. a.n 7 lüra '.^OJÜ

I!xcop(u:iiulo*io c» toimluadot cm í>7
O dlroetor-preildonta — Alberto Saraiva

tia Foiiisoa,
O director a?«i«íento —• Dr. Antônio Olyn-

tho doi Santos Pires, vice-presidente.
O eicririío — rirmlno do Cantueula.

tam wgjjwgggg

mm
Cooxierativa Militar d<y

Brazii
ASSliMBIaCA ORDINÁRIA

lim cauiprhneftto ao prcccU-.udo nn srtiso
'*: dos Èstatittoi, convoco a asseinblír. geral
Drdiniria, [iitra aprücntaçüo dn relatório, ba-
lanço; rir., r c.fiiáo Hns tncmorofl do Cònsc*
iho Vhzí) c sres íiipph-nl-.s, para o dia 14
il*» maio corrente, ás 4 horas da tarde, num.
Í05 s ila""..-; t!o I.yccu dc Attcs c Officios, gen-
t.iinicníc cedido l'«*lr. sua dijna directoria.

Kio. ii) dr í,)'ril de 1917. — Tcncntí-coroncl
4. Ueniet úe Mercês, orcsidctit-,.

EDSTAES
Lloyd Brazileiro
ENSINO PROFISSIONAL

Continuo aliem a Inscrlpçflo para
os caiiiU.latos ít mniriculas no Kftipo
escolar .RAMOS D1C AZliVEüO» c
escola ..MANUKL BIJAUQUKt

Os interessados devem dirigir-se à
tSecç&o ciu Knsiro, contigrtiá ao Almo-
¦•arilndo, Rua do Kosaiio 2- andar,
oiuic tcião «13 inlorm:ie,'ftes necessn-
rias, iliiiiiamente, dc lü horas cia
miilillfl ao t|2 dia-

CASA OE SAUOE DR. CRISSIU-
MA FILHO. — Construída 01.
|iccia!incuta parn doente» d« cl-
rntrfla, com duna magnífica» ««•
ls» do operações, sempre prom*
ptna a funCCionar. Dlrecçdo im*
sneditit.i do dr. Criasiiimn Filho-,
.me realde! 110 estabelecimento.
Iiteouiuicndnda pela «un prlvile*
giaiin ultuaçHo, n cinco miuutoi
da nveniiln llio Hrnnco, pelo con*
íortn o hyglent doa ipoienteá
pel.i compcíoncia o carluho do
corpo dc enfermeiro! c inodici*
dude de nceço», Diarlns n pnr>
tir do lõ?. t-egredo profissionnl
absoluto. Qualquer clrursiBo pOdo
serviv-se do cstabcleciuinuto para
operar e tintar ot sons çlientei
particulares. — Hun du Binchoe*
I» 301L Td. 708*Ccntral.

"ÕR. 
MICUEL FEITOS A. — Con*

tultutio Drucuaynnn. 35. Iteil*
dcucla: Cencrnl Camarn, S^S.
Tcleplionc, 3.OU", Norte.

Vn. GERONDINQ ESTE VES. Oiio.
iiicõrs o TartoR. Especialista em
moléstia de senhora». Consulta
do 1 At 3, A rua da Carioca n.
41 — Tolepboite o. 5.871 Cent
Itesiden-4a: rna 1'pirangi. n. 104
— Teltphont n- 1.01** Sul.

PHARMACIA CAPELLETI AC.-
, Itua Utiinoytll, 140 — Tel. 8*8.
1.04S — (Jomplcto «ortimento dt
drogas o prodncto» phiirtnaceutlcoi

. nacionaes o estrangeiro* — Con-
nultiis doi dis. Kmygdlo Cabnl,
das 0 fls 10 borns, o Santo» Cunh 1,
com.: It. dn Carioca, 4-1, terçai,
«iniola» e anilhado!, das 3 Al S
Tel. 0.871 O, o Dr. Kmygdlo Cn-
brai. dai 10 1» 11. Cratli to» po-
u.-ci.

PHARMACIA E DROGARIA SAN-
TOS — Anono Ünlnol. Poderoso

tônico rcconaüttiinto e do resulta*
Ã» «egtiro nn convnlciccnca d««
inolí-itln.» nstid.it. Deposito: c»«e
Huber. Fabrico: Condo d« Boicfia»
d. 43U.

PHARMACIA HADDOCIt LOBO
(ÍI. Cnpellcti). — 11. nuddocll
Lobo. 204. — Tel. Vlilo 1.337.' — Fabrica do C»rbovicitaro do
BlagncEin, da Borgot do Cnstro;
do Eiixir do Cintro-viclrnto de
forro. Dcpursan, etc. — Cont.:
dos dra. Monteiro Aui.-tii, Ali*
pio Alves, OLlion Timentel o Joilo
Coimbra.

TINTURARIA E LAVANDERIA
GAÚCHA — .N't«tir bem mou-
tndo estabelecimento lava-ie o
tingc-sir todn c ipndiiuer ínaen-
da. Tudo com a maior perfeicilo.
Encarrega**! taiubjm dc qual»
eiucr concerto cm cbaiiéos c dis
pOc dl Utn bom ".uelicr" dc cov
tura» para teitipn col» medida,
turno de B«*mboras como dc lio-
meus. Attcndc n chamado» iiclo
tcleplionc, n. 215, Sul. — «I. Mo»
diun lrupe». —• Itun Bnarqui nu-
mero 13.

CASA PIRES. li. C.inrfllielri» «a*
rnlvn, 45. Til, WSt-Vt. Flllne*.
Ourlvti, fio. Tel 1474-S. Rena-
doe l*omneu, no. Tel. :i.*iiii-N'..
Iladdock l*obo, 70. Tel. 4B8-V.
."•-i.i :n caiai qUU mala «orle lOlil
dado ao pulillco.

CASA MASÔÒTTE —~Êsta cnsii' í
n que miiior -núncio dc «orlei
tem vendido licite bnl.ru. Scu.e
pigniiicntos k3o i' '"'-.iiir-i ¦— Itun
ela l'asBtii:irm u. 07. Tel. SIO, Stll
Ni'/..« Si C.

SERA' VERDADE?I...
F,' «lm, a Connerailva Kiperatiça,
dft J0I11» 1111111I dn arnen, Uto d,
pnr 8f, tfliifit» direito d lill *ort
tcleii, pelo final, dcienni iiecain
proipeetoi c citalofoi iiin»irnd«»»,
A Klctrdii Aiigiialo Hliiio. Hua
doi Audradai, TO. Tel. BOaü-N.
itlo.

OBESIDADE
0A8A APOLLO — INOTRUMEN.

TOS OE MUSICA — Ofdclua
dUponilo dc potaoal lii'1'iliiinl'i
parn voncerUr I fnhrlcar iodo «
nilllllllrl ill tnilil' Utn (lO li •!¦"¦¦•',

com n tníiiluiii |iorf«lç«"lo c a pre-
ço» módico», l5ncarroiit.il dn n>
uictttc para o interlur lado t
qiinlqiiflr Inutiunicnli) muilcal,
nn.im como iu..ili'"l." e uni-.;..11
parn plano», bandnt «¦ orcbeatrnt.
A. li """ — Una do» Andrailn»
«. 73. Tcl«, i.i'20. N.

mM ,'

DIVERSOS
QYMNA3I0 DRAZILEIRO — Praça

, Horxedullo Corria, 88 c «7 —
Copacabana. Intcrtiato. «cml-ln*
tr mulo c ixlernato. Cano cr-
(teclai do iiicimrnlniloii, dc ue-
cordo com * Id n. 11.530. Cor-
po docente cotniictcutc. Trata-
mento do primeira ordem, (cn*
do ot iiliiinii"» aa retllçOei cm
ciüiiiiiiiiii com a fuuillla do dl*
rector.

UMA 
mos'a, tctiiando-i.c

puni uma iMendflj pre-
ciando uma senhora do mola
edade e 'educada, nue sent
tintada como pessoa do la-
milin, pnrn lhe lazer compn-
nhlu e niudnl-u noti arianjoá
da casa. ^lueiu estiver nas
condições exigidos dirija car
taao sr. X.,na rcdueçílod* «A
Época», Rosário 13)

Ctuai • (frronos

¦" ' lll-i- 
'.ii' 

-i - 
"li, 

I. ll-|t:i :..in*

Mi a ir-8, .(•).', Mt, W$, atei ÜOI
a 'Iiiiii' ll ., Q j . i 1 i«; n: i (JO I';-
C'ompra-«c qualquer maclilnhmc
c niin.,ià-. ..., t, n ,i,; na pnçj
QB Kcpiiblici ll. 19.*), ti i- i.iiiitie
1». Ü.IÃO, .Sono. 11.191

Venham! 6rfprcmeSorsm/

f#it ílnli«i.»fl^o»v*»».jirMlfl»;tír*»\-'

|'EI^ÔASÍCOHlíítóES»v
fi<H SENADtXR EUZgDloifí]

ALUOA-SE 
o andar mperlor da

predle 169 da rua Caiiiane. tem
tria tiunrtoi, duai talai, o mal» d«-
pandinclA*; ai chavoi estilo uo n,
107; lul- ...» na avonlda llle Dranoe,
10.', com Uavld k 0.

A LCflA-SH n cu»n «ln rim llarilu de
r* ii(i".iiullii n. 3(15, cmn tre* «iiun--
to», du:ii» ««In», c.iílntis. cie, griindi»
«|.iiiii.i. ni ibuvi'» DltDo A lua Oeiir-
rnl SiUa Ttuloi n. 31, iiiidc *t trata.

(11,240

PENHORES
DINHEIRO. Itii.1 Sete Setemlro, -*B5,

Antônio Vieira, eliuholi*n alobrt
penhorca do julus. mercadoria»,
roupas feita» o tudo que repre*
lento viilni-c», fnz-aa quaesqtisr
trautaç&cr coiniucrdart.

LOTERIAS
nr" "'- ' *"

AS MELHORES CASAS
CASA L0TER1CA. I!. da (ilorla, 80

Esto «creditado ««tubtlcclacote,
dispondo du pesitoa! competente,

effectun seu pagamento, 30 mi
-Mitos opC.» n extrnccfto: «nas CO
taçSc» íirme» o aem pagamento!
inimcdiato» o pontuacs. Filial
rua D. Cnrlos I, 44 ü gerente
E. Mnrtcllot*.

DINHEIRO — Sobro Jolas, P».
no 15 mezes, A. Ciihcn Sc O.
condlçícs rozorurtla o exccpclo-
tinca sobro penhorca d« join*.
Futiduda cm 1S70 caia fort»
Vvo. Louls Leib &. C, iiiccn*
«orca. R. Barbara de Alvarenga
n. '22. Nn.. tem ílllao*.

AS VENCEDORAS. Eiupreia de mu*
danças, ''.'riiiiipui-to dc pianii
nesta capita! o em Nicluaroy.

]'*9Ci'ipl<ifi(i.i : Traça Tiradcntei.
00, Tel. 4800 C. Agenelii», Praça

, TiradculCB, 7, Tel. fll'33 0. Av.
Hiu Branco, 101. Tel* lOSOC.
Marix c Bacroí, 111, Tel. 2154-
V. Vlícoadt llnunii. 677. Tel-
740-V. 4!. Couí. llangel, '2, Caa*
cfldtirn. Em Nictheroy, 1'ontl
Ceutral. Secçüo Bonde». TeL
1D0--JS5-217.

Ai,r(rA*sK on vtndi-io a cn*u dn
**¦ run Lopea da Cru» u. SI. Me} cr-

ti 1.230

\ LUG.tM-bl*: a «Hl$ a 1001 casas
**¦!! rua Dona Maria 71 com qua-
iro cotnmodos. electrlcldnde,
quintal. Uondi dc Aldeia Cam-
pista. Chaves no local, ll.l.il

Al.riiA-Si: a cksii da rnn Ilonirlo,
„I0; n* clmrei eiiilo non fíihdoi,

por 4I1S. Tmi"! 01 Snninj. (11203

A.tteia-ç*€ko
MOREIRA MESOUITA, dliajaildl

'lilinr a i.i nUiiiU dOt iin. AilillililO
da Sou/a Itamoi, Carlo« Ologo dl

I iiili.-i'., Luiz Paletll, Antônio C«i«>
min! da Coita, d, Eudoxln Duque El-
trada, Flguoiredo ÜoKroy, d. tmiiu
i!.i sllvn. mmo, Mirtha Rapuistau>
l.dn.ir::.! rorrelra da Silva, Duarte
doi s.i.tui Cordnlra, leAo (lullliorma
dn Matta, Franelico tl« Pauta Til-
xeirn, loid Emílio do Faria, d. Eml-
Ha Miclmic, Aulonlo Porrlrn Cardo-
io. Jidio Kouto Rantiel, Eurleo "'ou/a,
Antônio Forrelra, Agrlppliio Horda-
dt, Albino Bravo Cabral, Frnnolice
Gomt» dt Lima, Cândido Elo-ihito da
siivn, Annlbnl Porelra Cardoso, na-
ra aiiutnptoi commtrclaoj, (jralllloi
no ininittltn iiilormaatit i-on: a quantia
do I0$000, en cada Intormnoao qu«
llio (Ar fornecida, A rua Vasco da
Gama n. 104.

a vinil...

PERFUMARIA MEGDV. Vnriudo
fu:-iintento da LoçOes, Extrnctot
Nacionaes a ISltrailgliroi. M.

A. Meddy te C. llun ainrccba!
«Floriano, 231. Itlo de Janeiro.

DR. VICTOR CINSARD. ConsnUal,
dns 8 ds 12 da uiantul, na I-hir-
tnnciu Copncnbnm. prnea Serze-
deliu Corria, 20. Teleph. 101T*
Bnl.

DR. MASSON DA FONSECA. -
Doccutc dn Fnculdadc d* Mediei.
nn c medico ndj. do Hospital du
alircricordia. Fartos e molcütias
dns (íenhorus. Con».: rrog.tayri*
un n. «"", (das 8 «ls 5 hons).
Teleph.: 1.048, C. Ite3.: r.a-
r«njeii-as, 354. Teleph.: 5.S58.
C.

CO-LCHOARIAS
E IWOVE1S

CASA ALVES — tãrandi .'-poslto de
moveis do estylo o completo «or*
ticiciito do moveis eniülr.ucos.
Grandes descontos di.rnnta estt
me* c o vindouro. Bua da Alfun-
dc,-a n. 135. Fabrica a vapor.
Tcleiihouo 2.S38. N.

AGENCIA DE LOTERIAS — Ouam
dft a «orle « oftcreco mal* v«n-
lagoas ao publico ua loteria 4 a
casa Carmino & C A rua Qcne-
ral Cimnra n, 803. Tclciihoue
n. 8371 Norte.

ÍOIAS E CAUTELAS — Compram.
¦e cautelas do Moute d« Soccor-
ro e vendcni-sc jola». (1 Mor»ei
& O. — Avenida 1'unsa» n. 2U.

O LEAO DE OURO -- Estn casn
íi ti quo uioÍ3 prêmios tem vcu-
dido ft sua immcnan elicutelhe,
como também paga qualquer pie
mio mitJB a cxtrnccilo. Aceitamos
qualquer encommcnda. — Bua do
Cattctc n. 47.

BICYCLETTAS E
MOTOCYCLETAS

CASA 1'IARLUY
BICYCLETTAS E MOTOCVCLET<

TAS. — Vendom-«o, alugam*»!
e cnnccrtnm*»c. Variado soi-tl-
nicuto do necessoriot, eniiecinll*
dade em csmaillo n fogo e nicki*
lacem, a preços módicos, (luar*
dain-nc motoej'cietta». Casa Uar-
ley. Bua do Cattete o. 101), To-
lephono C.-888.

A MUNDIAL — -Armazém de mo-
veia, colchBc», Tapeçarlií c lou-
cas; conellçOcst) oxcepclonaet, de
vcneiiiü: quer «;'ja a dinheiro íl
vlstn mi piettacÕei mensaea; dc.
5 •;«. at'. 20 mezes. Tel. 3.0S8-C.
IL .m. José, 63.

ALUGA-SB 
uma sala c quarto

para casal aem lllliosoti mo-
sos solteiros, A rua Conde do
Leopoldina n. bu. U2W

ALUGA-SE 
ou vende-se a magn-

Ifica casa da rua I). Delphi-
na n 29, distante d.i rua Conda
Bomlim uni minuto, com quatro
quartos, tltias salas, salcta com
liivittoilo, latrina; boa cozinha,
por.lo liabitavcl, com banheiro,
chuveiro, latrina, tanque para
lavar c pequeno jardim, para ver
c tratar nn mesma, domingo, das
10 As 4 horas. 11,249

ALUGA-SE 
uma casa & rua

24 dc Maio n- 47, Villa Bmilia
aluguel «SljOOO. Trata-se na mes-
roa rua n. 13. 11232

['.F.SULTADO OE HONTEM
ANTtCO.. 1(1117 Vacei
MODERNO.*... Oíò C.irn.nr«»
UIO 253 J..earò
SAI.TKAUO Tigre

Para hojo :

MARCENARIA BRAZILEIRA —
Mobiliários modernos e confor*
tarei», do lodo» os cstytos, et-
nicradn confcecüo c cuidodoia. cs-
colha de mndclrus; armações,
balcScss i» diviiEes para escripto*
rios, bancos c companhias; mo*
biliacios escolares, cinemas o
thcatvoB. Preços catalogados e ao
alcance de todos. Itun da Cousti*
tuiç3o n. 11. Tel. Central." 185.

OR. MIRANDOLINO M. OE RU.
RANDA. — Especialista em tra-
lamento do fistiihts o uxtiaccilO
sem dor. — Das 8 íl» 111 horas,

,..,.,. nos dins uteis. Cons.: rua Goa-
O SECRKTa\RlO-C MiKQUbS. | calvos Dins, 13, sobrado. Tele*

phoner, C.CGO, Central

ÓPTICA MOOERNA — Casa hon.
rada com a confiança dos e-mol.
srs. meilicos oculistus. —1 Itua 7
de Seteuibro u. 47.

DENTISTAS

MOVEIS, PIANO A PRESTAÇÕES
Porque sua cx. nüo visita a casa
8iou, na vua do Cattete 7 o 9, que
entresn os moveis c os pianos na
1* entrada de 20 °\", 6etn fiador
c os cen.'» preços .-tio baratissimos
e «l»'**n*sa pianos. Catteto 7 e D.
lei. 3700-ü.

MAISON BAROTELL. Deposito do
« . bllliàres e movei» de eotrlo; ven-

' - dpm-se bilhares dos melhore» íi*
bricantes c orabarcnm-«e pnrn. o
Inteiior, tem commissilo; com-
pleto sortimento de punno.i, tn-
bellifl. «ollas, bollas, tacos, pon*
teicus, girt, escovas e jogos com-
pleto» para trinta o um. Tol.
UÔ6-C. ti. Visconde do llio Br»n*
co, 21). M. Crnz. Ez-«ocio dl
Fabrica Tuyagut.

A. MUNDIAL — Armnzcm dt Mo*
vois, colchões. Tnpeçnrlas e lou*
Cos; condlerCo» exciípclouaei, d«
venda»: quer «ej.i a dinheiro ft
vista) on prestaçes menroei; dl
O "ll», ntfi 20 metes. Tel-. 39S3-U
It. S. Joa'-, 63.

BICYCLETTAS, MOTOCYCLETTAS
E ACCESSORIOS — Vnudcm-ao.
comprnm-ac o alugam-se — Offl»
cinns dc concertos. — Bun «loa-
quim X.ibuco n. 02 (antiga do
1'asseio). Tel. 4.180, Ccntvnl —

a'- (Rio di! Jnnciro.

Armazém de vidros
Quadros c Espelho», lteprodn*
tem-se retrato» a crayon po.
20$ e 30?. Importnçtlo dlrectr..
Feliciano da Itocha, «uccteaor do
,To«i! Feliciano da itocha «fe 0.,
Especialidade em ettnnhnr vldroa
noroa o usndoa. Telephone 1568*
C. 04, rua Visconde do uio
Branco, (Jl. llio dt Janeiro.

492 S-37

795

AO TIIIUMPHO DA AVENIDA -*
Bilhetes de loteria. Eatanipilh;.»
de todo» os vnlorea. CnrtSet poi*
ttes. Avenida Itio Branco. 4»
(porta larga). Tel. 2.801), No
te. Arthut' Mcndas.

MARCENARIA E CARPINTARIA.
Eneai-árcsa-so de todos on traba-
lhos concernente» ft arte. Fabri-
cn Esp. der escudas dc todos 03
formatou; temos sempre eranda
quantidade. Cunha Sr Fernandes.
Itua da (.'.instituição. 32.

MOVEIS A PRESTAÇÕES. Porque
V. Ej«. não visita n casn ^jioti, na
rua Senador Buiebloi 117 o 110,
que cntrcKii os inoveis nn 1" eu*
trada de 20 "i", sem findor e os
seus preços silo baratissimos. Tel.
B200-N. Itua Senador Euaoblo,
117 o 110.

FABRICA DE VENEZIANAS,
TRANSPARENTES E BIOH*
BOS — Alta novidade cm vcoe*
«lanas de corrente, próprias part
varandas da jnrdins c cnsnt do
fumiliu. — Espijcinlidadcs em
biombos pnrn divisões. — As en-
couiraetidiis do interior devem «ei
feitas por cartas ou vales. —
Domingos Trulto, — Vtua do La*
vradio n. 127.

BICYCLETTA3, MOTOCYCLET-
TAS E ACCESSORIOS — Oífi
clnas do concerto*. —• Itua Joa-
quim Nnbuco n. (12 (untlga du
l'ns«eio). Tei, 4.18», Central. —i
iltio de Janeiro.

SEIOS
Desenvolvimento e firmeza

A CREME GROWDINA fi (
produeto tofnllivel, para deaemvol
ver os seios em 30 dias o dar
formosura ao collo; approvado

i pelas autoridades médicas do No-
va líork. Cura completa. 40$, po-
lo correio m»ls 2$; fi venda no
Instituto dc Belleza, Euimamtcl.
It. do Ouvidor. l.Ti, 1' andar. Bio
de Janeiro. TeL 3839-N.

V1OJD10M-SF, 
multo barato o» doía

novos a CipaCOlOi .prediu!! da rim
Annit Biit-bosn us. 47 0 40 ('Mcycii;
um tem duas salas, dois qutirtos, jar-
dini, bom quintal, ritmada, coziuhn.
etc;,; O outro tein Irei quintos e os
demais commodo- cguacs ao primeiro.
Preço: 17:000$; informa-se com o sr.
Ilinul, no armazém da rua Visconde dc
Itnu'u.i o. 42. (11.238

Slversoi

542
Cavador.'

flARTOMANTB, e iaz qualquer"•'trabalho 
para o bem, nflo usar

dc ccremonlas em inllar no que
desejares e trata dc lerldas cliro*
niens c outras, doenças; A rua
Oliveira n 38. lundos da capella
do Amparo—Cascaduia. II077.

ESPECIALIDADES
PHARWIACEUTICAS

CALENDULA. Off.— Tintura para*' -uso externo a 2J U!3) litro. CIs-
tonodlum tintam pira uso exter*
no a 25500 H2 litro. FARINHA
BRAZILEIRA, o melhor alimen-
to pnra creanças, velhos o convn*
lescentes. Ax. a dentiçilo, corri-
gindo a piisío de ventre e ai
(liorrlifint, visto ter como bnse o
Ottnriinfl. A' venda 4 run Con*
Htittiii.iío u. 45. rreparudo d»
pharmaceutlco A. O. CordelreM

SORTE RRAMDE SO' NA CASA
CIUFFO. Cusicllo dn Bocto It. du
Carmo, 7 A; Sultão ds Sorte, 11,
Buenos Aires, 3;,U; Banco da
Sorte, II. São Jorge. 2S; Cnsa
Matriz, lt. Carmo, 7. Tel. *JS05-
0. iíeinu Cii-iffo.

HOTÉIS E PENSÕES
GRANDE HOTEL — Largo dat.apt,

cnsa pnra familloa c cavalheiros
de tratamento; opiimos nposcntoi
ricamenre mobiliários do novo:
ascensofes, telephone cm todot
os nndnve3, ventiladores o cori
íih.i do 1" ordem. Endereço tele-
sniiihict»; Crandhotel.

FLORES ARTIFI-
CIAES EWATURAES

CASA LOUREIRO — Coroa» funt-
bres de blscul'., pnnno o flOrea
naturaoa, compltto sorUmento do
corCas, cruze», .âncoras, lyra»,.

. «te, rua dó Paa«eio, 0:1; Tel.
C-603.

Secebemos pelo» ulti-
mos vaporo»

REVISTAS ft FIGURINOS
DIVERSOS

r.» Science et Ia Vle, /
Je anis tout. ,.«
Lccturc ponr totia.
L'Ulustratiou.
l.es Aits.
Le Tbettre et Ia Mnslqae.
Qui 1'ourqoui Comment,
Lisez moi bleu, etc, etc.
Diversos livros de distou Leroux

e Mniiriee l.eblanc.
Les Xouvellcs modese
Cbiffon. i
Le Taillcur de Paris.
Lu Modo Piatiquo com 5 moldei

etc, etc.
B Numero. \
LVucrcvclc 509. :»-,
La Donnn.
La Scena Illustrat»«
Mavghcrita.
Lavori Eemminili. j
líraj* Mocho.
V. B. T.
Lu uuion illustraua.
Los Tesoro de Ias Painuia.;
Et Imparcial.
A. B. C.
101 Liberal, etc. etc.

CASA BRAZ LAURIA
BUA ÜONÇALVES DIA», 78

COllPRA-SE 
qualquer qunntidadc

dn jolns vclhns, com ou sem pe-
elros, dc qualquer valor; pagn-fe bem;
fi rua Qoncafvea Dins, n. !t7, jonlhc-
rin Valentim, telephouc, 005, Cen-
trai. (11171

RESULTADO DE HOUTEM

Agave • i.
A Hora «.
A Real..
Garantia

061
779
145
747

11551

U. Ameri-
cana . • 486

A Mineira 619

CARTOMANTE 
d. Mario Emi-

Ua. a celebre c 1* do Brazii c
rorttigal consagrada pelo clero,
nobreza e povo como a mais pe-
rlta em suas prediçOes. com mi-»
lliares dc curas sclentlücas. in-
timas c comnicrcitieji*.

As exmas. lainitias do interior c
íóra da cidade, consulta por car-
ta sem a presença das pessoas,
única neste gênero ; correspon-
denci.i, Irilormaçôcs, etc. para
a caixa do correio n. 1.688. Nota:
d. Maria Emilía 6 a cartoman-
te mais popular cm todo o Bra-
zil. 11*237.

HVCOTHECAS 
de prédios nem

situados, cmpretta-io qualquer
qnantla, de 5 contei para cima, aoi
Juros da 0, 10 e 12 *|* ao anno. Cem»
pra e vonda do prédios e terrenos, mo-
dica commlssáo. Trata-se todos oi
diai uteis, das II ís 17 horas, ne beeco
¦Ias Cancellai n. 10, snbrade, teiepho-
ne 1.620. Norte, Ismael Moita.

11252

Mas Laban-
ca St C. silo ot
que tem paga
mais prêmios e

quemals vantagens ofterecei»
a céus ireguezas. Largo* da

olML.
S. Francisco de Paula, 35. A
casa mais antiga neste geuci'*»

rgc»

Eu-
MODISíTA. 

'Mme. Catharina.
carrega*se de fazer vestidos pelos

últimos figurinos, preços módicos. Rua
J B. Christova-ío, -100. (11210

s IMON', PINTOR — Prat-.'* T'ia
dentes n. 00, 1° andar,

(11.230

Baneo Ltterlco
74, Rua do Rosário, 74

Casa Áurea
76, Rna do Ouvidor, 76

OTPÕNTÕ
130, UUA DO OUVIDOR, 139

Mo ns casas que offerece tn as
maiores vantagens.

Taga-se qualquer prêmio logo
¦após as cxtraccOes.

¦^aaegj*.-*.^^

FOLHETIM D'«A ÉPOCA» (21
LUIZ GEOFFROY

OU A

Uma tripüce organisncão, jurídica, ad-
*mii.!-ti;i'.iva c militar, foi decretada p.ira
a França africana. Foi tainhem dividida
cn* departamentos') mãs, todavia, sem dei*
xnr de ser sujeita a uni r«;,imcn- colonial,
pois o imperador nfto tinha (piei-ielo tor-
'uii-a pirti iiite-jrtuite do Império.

II
Páz, Canacs e Estradas

!*.-ta expedição foi a única que inter-
rwupeu a paz de 1817 a lü-ro. Tanibcni
si não pôde tliüer iiue fosse essa uma ver
dadeira gtterrã ; o Imperador não .eiuiz
tlassifical-a Assim: considerou-a como
um castigo itifligido a piratas.

Durante esses quatro annos tlc pa*r, elle
•dedicou-se tiuasi exclusivamente a ur-
Rani-ar um systc.ua iconiplerto ele ostra-
das e ctltlltes dentro do tinuOrio. Ordenou
a crettção tle c*rrttd;is tníliliii-c--, partiu-
do totlits tlc l'arÍ5 e indo quasi om linha
rçcta (lcsenibpcár nas íiinis imporiautcs
¦cidades dos confins do império. Sem con-
testaçãO; alounia. a mais extraordinária

. era a tlc Paris a ("oiistauiinuiV.a, cuja lar-
.Ktir.i o belleza sãõ consideradas como
,ttmn maravillúi, As outras, menos exten-
¦sas, nem por isso eratri 11101163 admiráveis;
eram as estradas militares ele Paris a
Amslerdam, a Calai», a Hamburgo, a Gé-
iiebrn, a Totilon, a Roma e o ramal da
dc Coiistatitiiiopla que ia dc Sctttari até
I-cipanto, na Morca.-A eptiada militar de'Londres a Edimbürgò não excedia, sinão<C!-1 extensão, á de Constantinopla, por-<liic_ todai era ni cm condições uniformes
ele lortiiaçíó c largura.

, Foram também abertos caímos cm to-
o território francez c particularmente1'i'aiiça. Prõpôs-ac ao Tinperailoi*,
isitr o iirrijecto, tão debatido já, elo

na
r,
canal marítimo de Paris ao l-lavre, ao.'que*He respondera que (penico 'importava
que o um. 1- viesse até Paris, visto qtte ello"¦ 'o.iv.i até ao Havrc o quasi a Ruão.

UNIVERSAL
O Ilavre, Ruão e Paris, acerescen-

tuu elle, cottiiitucm no seu coiijuiicto
unia única cidade, tendo como rua priu-
cipal o Sina.

lira quasi a mesma plirase tíio poética
dc Pascal:

Os rios são estradas que caminham
por si.

Com o systema ele canalisação dos rios,
resultou qtie essas estradas movediças ío-
ram reunidas entre si, por todos os lados,
desde o Gnrohne até ao Ellitifr por ttrn
encaeleamento apertado dc ribeiras arti-
ficiaes, iforniando como que uma enorme
rede de -navegação lançada pur sobre o
imperio.

Ao centro Foi creado o "canal impe-
rial", duma largura mais consiiler.ivcl e
podendo dar passagem a embarcações ele
um grande lotação. Partia de Bonleus e
ele Lyão para se reunir nos arredores tlc
Orleans e prolongar-se até Amstertlam,
passando por Paris. A eílc vinham ter os
outros canaes elos departamentos, sendo
também unia via militar para o com-
mercio. '

II
. C'ii\sclho de Rols

Kapolcüo tinha humilhado-os reis sttf-
íicietuemenW e não siippuniia que elles
pudessem de futuro erguer a cabeça ; mas
lia, nessa dignidade, alguma coisa dc
diivno que consagra, mesmo iiO' meio da
má sorte e não permite que sc curve a
cerviz elemasiado.

Determinara o Imperador que cada
anuo todos esses reis da Europa, criados,
restaurados ou (confirmados pelos seus
decretos elo dia 15 de agosto, se reuiiis-
sem etn conselho uos últimos dias do -mCz
de dezembro. O palácio do Louvre c o
das Tuilhcrias estavam já completamente
acabados. Nesses palácios, aposentos ma-
guificos lhes 'tinham sido distribuídos, *s
longe de ver aníosqiilhhada essa gran-
deza regia que clles tinham deixado nas
suas respectivas capitães, vinham os so-

boranoa encoutral-a com maior fausto c
magnificência na hospedaria, imperial on-
de e> dono os forçava a alojarrem-se.

Duiatiti! quinze diai ic.onscrtttivos, qr.<!
etilre o povo se denominou a quinzena
real, o Imperador convocava-os cada
manhã para um conselho epte elle sempre
presidia c nelle eram debatidas todas as
ciais altas quítões sociaes. os interesses
jicraes da Europa e os interesses par-
liciilarcs dc cada Estado.

Em volta dmr.a extensa ine*a vc.il dis-
l>tiniiam-se conforme a sua cathcgovia e
sentavaiti-se cada nm em seu throno
aquelles homens coroados ; na extremi-
dade dessa mesa 11111 throno égua! aos
qütrps, mns coKocado fobr-e um estrado
parecia o logar ds honra : era ahi ontle
o Imperador se ia semar logo que lhe
fosfem aiiiiiiiiciar que a 'assembléa esta-
va reunida.

O salão onde sc realisava o -conselho
foi denominado a sala dos reis; era sr-
tuaelo, como todos sabem, no extremo da
grande galeria elos quadros, 110 pavilhão
dc Flora, á esquina elo jardim e do cáes,

Havia nesse conselho de reis uma tal
obediência, uma tão granele confiança
nas intenções do Imperador, que bem pa-
recia nunca ter ali, havido mais quer uma
vontade, e, por assim dizer, mais que uma
iinica cabeça pensante, tão .grande era o
temeroso respeito que por tal opprimia
todas aquelias testas coroadas.

Cointudo, nos tres conselhos effectun-
dos elesta, forma nos tres anos seguintes
a 1S1Ó, tinha havido mudanças naquella
attitude dos diversos vogacs ; o espirito
real, que não pôde abandonar inteira-
monte aquelle que uma vez consagrou,
recomeçava a üluminai-o*. dc novo, e o
tempo, que sempre leva comsigo algu-
ma icoisa, mesmo á gloria c ao poder, des-
portara neles a sua fraqueza, c fizera-
lhes sentir mais o peso, custoso de sup-
portar, da sua escravidão.

Um dia, era cm 20 tlc dezembro elo
1820, Napoleão, em meio elo conselho,
emittiu uma nova idéa•; queria ello, não
sei por que intenção elesdénliósa, convidar
ps reis nessa sessão a consentir muna
espécie de carta ou compromisso régio
qtie_ mais os acorrentava àos pés da
águia imperial. Assim, aquella sujeição
tão flagrante, embora tácita, desses. reis
fcttdaiarios, já lhe não bastava. .Eliesse
capricho de momento, parcci.vlhe neces-
sario quo um acto solemne emanado'dcl-
les iproprios ivrésse mostrar si Europa
e a içada uiu dos sitia ôdvoS tudo quanto

havia tlc certo, ele manifesto e de offieial
na humilhante d.-peiidcncia delles todos.

Era demais para corações de reis acos-
tumados á aeiversidade mas não á ver-
goiiha.

Um murmúrio correu pelos vogacs co-
roados como o testemunho dum assam-
bro doloroso.

Napoleão estremeceu profundamente
perante essa manifestação a que uão Cst.i-
va habituado. Mas o que não teria elle
experimentado quando o rei ela Ilohemia
(o antigo rei ela Prússia), ergticiido-se
tio seu logar, proferiu estas palavras :

— Vossa Majestade magoou os nossos
corações com uma proposta que a sua
profunda sabedoria certamente nãu pon-
derou maduramGnte, Bem conhece as
relações que existem entr os nossos po-
vos os seus reis ; sabe 'com que venera-
ção deve ser rodeado o nosso prestigio
e quanto esto santuário em que Deus e
Vossa Majestade nos cotlocaram tem de
ser sagrado para todas as nações. E ago-
ra vae o nosso caracter ficar aviltado; o
desprezo chegará a cobrir-nos e trasbor-
dará a medida da nossa humilhação ; só
nos resta supportar a morte, nada mais !
Vossa Majestade certamente esquece
neste momento que na trra são sstas eu-
tidades chatnadatí reis.

Estas ultimas palavras, ditas com ener-
gia, foram cobertas com a approvação de
todo o 'conselho. Todos se ergueram ao
mesmo tempo, repetindo que taes eram
os sentimentos.

Napoleão, ardendo em uma violenta
explosão de cólera, também sc ergueu,
c, arrojando com força a sua poltrona dc
encontro á parede, da sala, bateu com tal
furor com o punho «fechado sobre a-mesa
do conselho que a fendett. Depois, ca-
miiihattdo a passos largcs e fitando to-
elos os circutnstaiitos com um olhar de-
fogo, exclamou colérico:

— Róis I Reis I oh I bem os conheço :
são por vezes uns escravos que eleseia-
riam entrar em em revolta, Reis ! são
como umas creanças II quem eu puz nas
mãos dois brinquedos, um. sccptro 0 um
globo. Mas, 'esse sceptro, deital-o-ei ao
fogo, c ali estalará como um vil bocado
dò lenha. E, .quanto ao globo I não será
mais que uma leve bola de .sabão, que o
meu sopro fez inchar c que o meu sopro
pódc também fazer rcbcular uni din. —
E, como o rei da Suécia (Mttrat) sc pn-
nha tle pc como para.responder :

-— Silencio 1 exclamou cllo com tuna

Suécia 1 E a ninguém consinto que me
responda 1

— Pois bem, ides saber então quem eu
sou, já que* pareceis eseiucccr o que. vós
sois

¦ ' IV
0 soldado rol.

Vareyreplio 1"
Ao dizer estas palavras, enterrou vio-

lentamente na mesa um pttncçáo que ti-
nha na mão, e, approximanelo-sO çotnra-
pidez da jatiella que deitava para*o cáes,
itbritt-a com raiva, fazendo estalar com
a pancada ela batente contra a parede to-
dos os vidros que cairam por terra em
estiílias'.

Olhou para a rua. c avistando um gra-
.jiadeiro com o barrete ele facliina, que
tranqüilamente se dirigia para o quartel
e eslava quasi a atravessar a ponte para
passar para a outra margem elo Sêua,
gritou por elle vivamente. O granadeiro,
áqucMa voz lão conhecida, voltou-se, e
•tirando o barrete, procurava 'com .1 vista
quem tiiiUa chamado por elle. Immediata-
mente viu á janella o Imperador, arden*
do em ira, que lhe gritou :

Granadeiro, sobe cá acima :
E ao mesmo tempo, o Imperador eleu

ordens convenientes para que o deixas-
sem entrar até á sala do conselho.

Uni instante depois, entrou o soldado,
ainda com o cachimbo na boca c o seu
ar chocarreiro no rosto, embora um tan-
to sorprehendido com semelhante apello,

Logo epte se achou ali, o Imperador,
fez sair os seus pagens c offieiaes dc ser-
viço, e ficando só com os reis e o grana-
deiro, perguntou-lhe ¦

Como te chamas ?
O soldado apagou o cachimbo, e, pon-

do-se na posição -de sentido,, respondeu
com elesembaraço :

•— Guilherme Athon.
Quantos annos tens ? a que regi-

mento ipsrtciices ? donde és natural ?
Quarenta e sete annos, natural de

Pitiiiviers, granadeiro da guarda impe*
rial, segundo regimento, segundo bata-
lhão, primeira companhia.

Que serviços tens ? .qual a tua Iiis"
toria ?• * 

,
Tritila c um annos dc serviço ; vin-

.te e duas cánípànlfás, Egipto, Itália, Hes-
panha, Tt-tisSia, etc. Não 'tenho .historia.
Tenho-me batido, conto dezeseis feridas,
c continuo cm soldado. ,'

O desembaraço deste 'homem.impres-
sionott talvez NdpoleKo, mas não o deu a
perceber. Entretanto, 03 reis aguardavam

voz de trovão. Nem uma palavra, roi da J num silencio úciturni».

Tantos serviços valem melhor pre-
mio, replicou o Imperador ; já não és sol-
dado... faço dc ti um rei.

Rei t... Esiá bem, sirc, como Vossa
Majestade quizer.

A esta resposta feita com ílcitgma e
ineliffcrcnça, o Imperador fitou-o com um
olhar prescrutadnr.

Sim, rei 1 Está um throno vago, po-
des ir occttpa!-o.

Era o 'logar do velho rei Jorge ¦III,
doente em Glasgow e já moribundo;

Está dito, respondeu o soldado.
E ao proferir estas palavras, elle ia

sentar-se 110 logar indicado com o mesmo
desembaraço e a mesma desprcoccttpn-
ção, quando o Imperador, fazendo-o parar
com o gesto, lhe tomou a mão e o abra-
çou..

Consagro-te rei. Vac tomar assento,
disse eHc.

.\'ão chego a perceber nada disto,
mas o meu general deu-me um abraço,
pouco me importa o resto.

E duas grossas lagrimas brotaram dos
«-eus olhos.

Tomou logar na sua regia cadeira, e,
encarando todos os seus novos collegas
com um ar glacial, enterrou-sc 110 fatt-
teuil, tornou a cobrir-so com o seu bar-
relê de fachitia c dispunha-se' talvez a
dormir, jnuahdo o Imperador, pondo-se
de pé, disse com um tom dc voz terri-
vel :

Já sabeis, senhores, do que eu sou
capaz, e, desde agora, o qu são para mim
os ris. Podis rthar-vos, terminou o con-
selho.

E elle próprio saiu da sala.
Os reis atravessaram a grande ga-

leria tle quadros, para regressar aos
seus aposentos. Com a fronte curva-
da c triste, elles bem «sabiam que nada
podiam contra um tal capricho partindo
dum poder como aquelle, Receavam
mesmo trocar entre si as' suas impressões,
c, no meio desse silencio, a 'longa ga-
leria- apenas repercutia o som grave das
suas passadas.

O novo rei, Guilherme Athon, foi o
ultimo a sair. Entretanto, .na galeria,
entretiiiha-sa cm contemplar os qua-
ilro3, coiíi o barrete inclinado-para uma
das orelhas, e «associando por vezes,
embora com pouca força, aritis ouvidas
no quartel.

A vista, daqttellas' pinturas «gradou-
lhe, c, ainda uão tinha saido dos salões
da escola italiana quando já os reis* ti*
«liam, ¦desíiiio.irtísiele"- .110. grande salão,.

CSBBBBB»

Porque elle tinha um desses caracte*
res singulares -a quem coisa alguma
causa espanto ou afflige, e que fazem
tão pouco caso dum ícltio como duma

pe ração :
ligeira ferida, porque elle não compre-
hendia o que significava aquella primeira
palavra, e que não ignorava que c. seu
offieio era derramai- o seu sangue nas

guerras.
De resto, curio-o como os soldados, elle

já nem pensava uo que se passara ha-
via pouco, desde que se puzera a olhai
para os quadros. Depois, vendo-se só,
tirou o cachimbo ela algibeira, assim «o*
ino a isca c a .pederneira c ia, sem ou-
tra preoccupaçâo, tratar ele rcaccender
o tabaco, quando alguém, rutendo-o
pelo braço, 'lie coinmunicoii que o lm-
perador o mandava' chamar. Voltou-se,
e sem replicar, seguiu o offieial que o
tinha interrompido nas suas elistracçõea
bom pouco regias.

0 soldado rei
Paragrupho a*

Tor mais violenta que pudesse pare*,
cer a cólera de Napoleão, cointudo, cm
geral, ella comportava sempre um cer-
to limite; porque elle sabia tão bem
governar as suas paixões, que lhes uão*
deixava nunca mais quo -o impulso que
coiivinha aos seus intiAios pensamentos.

Pelo contrario, uo conselho dos reis,
esse accesso de furor tinha sido súbito
e expontâneo. Arrebatára-o uma cólera
cega c irreflcctida, o, certamente, coisi
alguma no munelo, podia causal-a
mais legitimamente do que essa insolen-
cia dos reis que ousavam libertar-se dc *

seu jugo «Je escravo.
Mas,'mais tarde, quando, de regresse

ao seu gabinete, e só, sentiu acalmar-sc
lhe a irritação c ponde refleetir mais fria*
mente, compreheneleu que se tinha exce-.
elido além do que devia.

Caindo em si, affligiit-sc e teve vergo.-
nha da sua acção e desse capricho ultra'
jante que lhe fizera atirar um sccptro
para as mãos dum soldado 1 Alím disso,
não teria elle ido muito mais longe do
que devia ? De muito os humilhar, podia
sueceder que os reis se reerguessem
terríveis ; c demais não tinha elle algum
iiil-cresse em conservar, quando me-
nos para o povo, esse respeito que cerca
a realeza ? No desgosto pelo que tinha
fazer, desejou ver o *>ou novo rei, Gul*
lherme Athon, e, tendo um offieial leio
á procura dello, encontrou-o íia galeria
dos quadros, como so disse, levando-o
acto. continuo ít pre se 115-1 do Imperados
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r MOVEIS E TAPEÇARIAS
gav» yeoonstvuoç&o do prédio
liquida-se todo o stook desta

«msa a preços baratissimos
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Doenças AO estômago
intestinos e figado
-Doenças nervosas
DR. RENATO DB SOUZA LO-

PES, docente ila Faculilada de ma-
diilna. Bxamci, piloa raloa X, do
apparílho dlítitlvo, cora.lo, puT
moea, ele. I ralamento da aitlima.
Rua 8. JOie ,19, dc j »» 4 (ntenoi
áa quartai-fcirai). Oratli noa po*
brei, áa 11 horas.

Movois Novos
Uo toda a fitilUda.de, vco
dc-ie a dinheiro pelopre-

co do custo
Ver para crer!

73, Senador Enz«M«, 73
79, Scnak Eü/iObl. 79
86, Visconde do Itnfina, 86

TEL. 3854, NORTE
N. D. As compras «upe-

rlorcs n1008000 «ao entre-
enes cratls ft domicilio.

AO «ICO E AO POBRE !!
64 tia riloflOB jiiridoi qnin qait,

porque It miii-rrlam llitl.i blratoa qnl
•aa parta ilfumi, divido I nrittea ad-
coliida nu prlndvaii ttlejoatlaa «ta
Perto a Uiiioa.

Oi rrimti.it imirleinsi a tacta»**,
Mur iixiit.ii dlnm nlo ter eoooarti»,
conrcrlalii r,i licita (111.

Oa eooeirtii ile ilfjincidoi

alui dl ripitlclOf
tn ao mila aiinoa, eonforni • anatf"Oonciru

Pitick,
ntt dn relnibi. OonciFlata-aa

tlc ite.
ira-ia atiro i orala. ¦*• Raa (íl
1'hrlitori.i a' 6111. Eilfi a raa
eobar a,
*-i A*

Ooronol triiuilri dl
JuU« da Nobtu» Juuior.

TOSSE: Siri
todas as moléstias pulmonares,
curam-se com o uso do olaraatlo
Peitoral do Turua, do Atlredo do
Carvalho. A' venda em todas as
pliarniacl.ii o no deposito. A rua
Primeiro do Marco n. ia

PARAÍSO das crianças
mm ii ii mui- l« ¦ 

Vesti vocGoa filhos no
Paraíso das Crianças, d
unicu casa especial' nos-
ta capital do artigos só
para crianças, desde os
recemnasoidos atô 12 an-
noo, doodo as meias rou-
pas brancas ato os tou*
oas e chapéus.

SA COUTO & C.
RUA 7 DE SETEMBRO N. 134

gag-t^>fc..U^JI"-l« ¦. I ,n JJÜUW, ¦ - BtttWSJS ¦¦ * ' ' " t-

SHã CâSA FELIZ
^r-To.i'--Ti^»:o.clO'iií<&' Oa.

€ominissdes e descontos e"bilhetes de loteria
l Kua do Ouvidor 10G

Praça 11 do Junho ns. 51
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Rua do Ouvidor 181.
: Rua 15 de Novembro 50.Fülaes:

S. Paulo
Os pâ-esilcs são pagou loflo spos as eiiracçôss

Coram tm bobcob mu a
io lltoraifo, fitado oo Intetlln».

Batai pDolat. além dl tonleaa, ali
tsdlcidtt ais djipipili*. prliOis da
Ttntrt, moleilltt do fliido, buli*,
rlai, nanina, flctaloneln, rolo tttai,
ate. 81o nm podirois dlftatiro a ra*
tnlarlttilor das aicnccOta ititro-ta*
ítiUnait. A' Tioda ata tadaa aa pbir-maclat. Dipoiitoi Droiatla Itolrijuia,
raa O. Dias 50. Vidro, ÍÍBOO, pala
Curialo. mala 'iOO rtUla _

Mc Romaneli
Frofenor eitnniolro In 7 aaaoi no*

rand.i na praça da lli-iiiibllca,H-|, tiqnl.
no Hctihor doa Panos attendi a ma
numiroio climlola dia 0 li 11 da ma-
nliíl a do 1 Inirn-i li 0 da tirde, dlll fl*
rlados ntl 8 horna, triimdo com a mu-
ma atteneflo como lompra. Prata da
Ilrnulillrn, 81, sobrado, elimina 8l*
Dhor doi Pmoia

DerbyClub
Pvograinuia, da 6? corrida no

domingo, 13 de maio de 1017
Grande Prêmio Europa

8

J. Lages
Eecrlptorlo e Armazém rua do Hospício 85.—Tele-

phone 1901 -- Leilòes a effeotuar-se na semana
7 a 12 de Maio

AMANHA
Bibbado, 12, à 1 hora — flUllflo dl monli, * rua do Hoipldo, 8B<

1* nareo - d lil-l UA1IÇO —
1.600 inrlrn-i — Anlmill iiti'i.1"
biii sim victoria cits anno (Hmi-

dlrap) — Prtffllol 1 1:000? 0
CWtOOO.
— tuclrilla ....... 60 klloi

- — Cucilbo . , . • * •> xII — Iluirta , ii, n ,
á"~ Sr?h*l • i«» * « » *H
tt t— (l-ln-ba ...... «10
2« pino — rrÀMAniATif — í.twt»

metros — Animais do noalnucr
pala — (lliniilii-aii) —i — "Prctui
a:*.'00l a '--I0I00O,
— Velhinha . . , , . f.o blloi
— Siellla ... A v x 60 ••
— flitenot Aln-1 ...... 62 "
— iFranda ....ri* 60 "

tt —• dii lii.t ....... DO "
3' parco — •-' IXM AiiüHTO — 1,000

metros — Aini.i ir>-i sem victoria
(talirlln IX) --. Premiou li.OOf
o lüOf.
— Mcyrlclc . « * * » j! f,r' blloa" —• illmlij IIot r . • » a Btt "
— 'lUmpcilon « v . • (S *
— H0II.I0.0 . , * * V » 60 "
— llllta  60 »

4* paroo — CHANDE PIIEMIO EU-
ROPA — i.ooo matraa — Aal«
mus lurapiui da 2 aaaai (tabtlta

I) — Prêmio» : 9:000$ • 1:001 JOQO.

6* parco — 1)11. IlllONTIN —1.750
initroa — Atiiiiiiii-i da i,uali|utr
pala fjlandlcip) r-s l»tcmloi i
liGOOt « aoofooo. „.-

1 — 1 —Caltplno ,"i — U -".Murvi-lluiis
, 0 t— Jagunço i

3 I 4 — Monto Cbrlito
tt —• Uello Aiis-iviiio

t •
I É

M illoi
41» •'
40 f

40
47

60

1 I.
( 1 —i Motor A • • « *

— Verdnn .- »¦
— Mont Vcrt , * x

4 —i IHflieur «•
II — llarlotve

fl — 1'ltinisiiini
( T — lAldgato . .

Telephone n. 2051 Norto

Avso: Nilo fornecemos bilhetes para o interior

r f % %
x • a

B — Itadlante . » » v
0 — Íbis ....«.,

(10 **H Blg Boy t: t . » 61 8

01 kltoi

81
01

61
61
51
61
ni
61

0 — OrDitlnbo . , *
ti' pireo — 13 I'U MAIO — 1.700

nirtr.it — Aiiiiiiiu-i da t)llllli|licr
pila (UaBdlcap)i-Ptculoii 2;00ú|

4 lOOtOOO.
1 — Insígnia i t ( 61 alto'
9 — lVgaio . i t % Pi

— Hattery * t . * « J— Atlas t it * « 18 e
7* parco — VEMJOSDADJ. — 1.600

iiu-tii.-i — Animara ¦.rmi rlctorla
cita
mloi

anno tllindlcop)
i 1:000| e -"IWOO.

»-* Bolívar . •.
— Hoeir Jj-oot
— Merry Bay ,
—• PiiinCn . r

tt — Miijeatio r •

v » r «

• a.

Prn

62 kllof
52 »
52 "
00 "
62 8

O 1* parco icio* rcnllaado fl 1
ra da tarde.

bo>

MANOEL VALt.ADAO,2« auatuírrAinio ..
(»l-*4l

Loterias da Capita! Federal
CoapialiU ds Lotorhi Naoloain ili Bra.H

Dbllcaa sob a fliealliiclo do governo I
aabbadoa li 8 liorss, I rua VUconda dl Itaborohv ¦ExtraccCea publlçaaaob a_flica)ItacIlo do Riivrrr.n feíoril, It !i U toras 4 A04

HOJE
O^l-A

CASA Si í^fi^IvIX
Pnr 1$000. Oiu inteiro»

A'« a hora» da tarde — 300-84'
—Fabrlcn.

«»Ccclta-so qnalqua1
tlR-OlilIll-Illll

íliiii Cwiçal.03 Dia. SI
tnífj RJairiu OuiIrlJÀ

Tcleph. 4.09i-Mort»

calcários ooosooo

Orando siock. cores f oranco, Amarello e Preto

SECÇÃO DE GRAVATAS

iiil
impotência

Tor mr.ls antigas o rebeldes rjtio se-
jam, oiiToni-se curla o rapidamente po?
meio dt ::liintas roedlcicaca iufullireu
c luóffcnslvas.

Tortimlo, si o i-nlior soffro ite qnal-
iioei- ilostos molettins 6 porquo quer,
pois mllioiros do pessoas so i«m cavada
V»r intermédio destoa medicamentos.

FLOBA BBAZlt.

Largo' üo noaarlo 3. Tciephonc 2.408.

ENFERMA PARALYTICA
Uma infeliz viuva cnlerma pa-

..tlytlcã appclla por meio deste
para a caridade publica. Recebe
qualquer auxilio na rua da Lapa
n. 94, casa térrea ou nesta re-
dácçílo.

%UOfir».CllCH« |* °RIÍ£MCí<TO..
OilOTOõOftiAir/oi»,,, (r
llUJjlt.fl.ÓãHlUeiO

w **SVÍ1* ¦ra--* "¦'

fiSlU/OJflOOlrA,^'

RIOc
ipnona ">'''¦"" —

OURO E PLATINA
•Mijtaoo

Frita, tirllbanlt, esotilia Io Monti
da Goooorre a d* casna de pioborei, cora-
pram-io I rua Huonoa AIrii n. 216 (Aa-
liga Ao Uo.plolo), uniu» «ai» qut milhai
paga. •_

LOTERIA
— DE —

S. PAULO
ExtracçOes bl-semanaes A

BOJE HOJE
Sexta-feira, U do corrente 1

Leilão fle Penhores
Em 16 de Maio de 1917

A. CAHEN & C.

(ANTIGA LEOPOLÜINA)
Tendo dc lazer leilão cm 16 dc

maio ás 11 112 horas da roanlifl.
dc todos os penhores vencidos,
previnem aos srs. mutuários que
podem resgatar ou rpiormar as
suas cautelas até á referida hora

Esta ca3a nilo tem fillaes
Vouve Iaouis Lolb *& C

SUCCESSORES 11102

oorttnados automáticos amencanoi
Dixie adaptam-se cm qualquer ca-
ma. Uolcoa que evitam por comiiloto
bb picadas doa mosquitos. Vendem-
io s6 na

RUA DO ROSAniO. 147
Para casal, 8OSO00. Para solteiro,

70$00ü.
RIO DB JANEIRO

EVITA-SE A GRAVIDEZ
Antes da conccpclto, InfommoSes

dr. Tlicodide TVolff, enviando 100
«lis cm scllo. — Caixa 1'ostol 412.
t-Rio.

Pelas CHagas de Cbrlsto
Uma icnbora doente Impossibilita,

da de trabalhar, como prova com at-
testado medico, tendo uma filha tu-
bcrculosn o acm ter meios para tua-
tentar-se, passando as maiores neces-
tidades, vam pedir lis pessoas corido-
ias, pela Bograda PalxRo e Morte dl
Nosso Senhor Jesus Ohristo uma et-
mola para o seu sustento qua Deui i
Iodos rccompensarfli

Rua Senhor do Mattostnhos, 34,
avenida n. 1, ou nesta rcdacçüo ra-
reliera qnalquar esmola.

Por 3<600
Bilhetes ú venda era to-

das as casas lotericas.

Oleo de Capivara
. fHUL8A0 DE CYTOSEN0L E OLEO OE CAPIVARA

"" !»*•. viptulni dl OIib da Capivara para *
CÁPSULAS CREOS0TAD.A8 DE OLEO DE CAPIVARA

Capsulai do Cytoaono! a Olao da Capivara
i' . 81o ai ualeas rnodloamoataa qua ourem a tuberculoso
Seus effeltos aBo ta.tliem maravilhosos na ASTHMA, BRJNCHITES

CHRONICAS, DRONOHITES ASTHMATtOAS, ANEMIA IMPALUDISMO,
DIABETES è todas as moléstias dos "orxSos respiratórios". Empregado com
reaea vantagena noa casos em quo é indicado, c um reconstituindo enérgico.

Pesae-vos antes de fazer uso da F.MCI.HAO, e trinta dias depois dl iual-(
Bbservareis o augmento de peso e a volta das forcas perdidas.

A' venda em todas as nbarmncis* e drogaria* dn Brr.sU o no deposito rerai
HO, AVENIDA PASSOS, 80 e 213 RUA DA ALFÂNDEGA, 213..

)—, pharmaci/Tn. S. AUXILIADORA )—l

X'oi- ríajciOO om quintos

8ABBADO, 26 DO CORRENTE
Aa :i liornn dn tiirilo — SOO- /li*

IOOíoOO^OOO
Por tSfjOOO om docimoi» s

Grande e extraordinária Loteria para São
João em três sorteios

SHXTA-FfilHA 22 E SADBADO 23 DE JÜHHÍI
A'8 3 horas da tarde 320—4* A's 11 c ál da tnrde
,1- sorteio, I0O:O00$000.

2* sorteio. 100:000^000
3* sorteio, 2000:00^000

Total doa trem premiou malore»
AO 0:000-^000

?
Preço do bilhete inteiro i6$ooo cm vigésimos dc 800 rela

Oi pedidos da bllhtto 4o lntsrlor devem vir acompanbados dc mais 70|
Mia, pira o porto do Correto e dirigidos aos agentes giraii NAZARETII & Q4¦ - •¦ -- - 817. Tllagr. LU8VEL o nr. casa F. Quimorata.6 raa do Ouvidor a. 04. Caixa n,
Uosano, 71, etquiiia do liecco daa OanctllaB Caiia da Corrais .1.218.

TAMANCARU O^TO
Completo sortimento j

de calçado para tio-
mens c senhoras, chi-
ncllas de todas as

qualidades, tamancos systema
portiif,uez. especialidade em
chancas. Tamancos «Reclame»
para homens e senhoras S50«,para
crear-ca ?400.Vendas por auendo
r a varejo!.MIGUEL DE SOUZA
ai C. - Rua Marechal I;lortano
97. Filial na mesma rua n. 81.

i

ÊL

Lâminas Gillette
Legitimas lâminas Gillette, em

caixinhas de nickel, dúzia. 45500;
rua da Carioca a. 28, Irmãos
Acosta.

Deus recompensará
JTrancluca de Carvalho, sendo vlnvn

è cega, vivendo na eitrema mlierla,
(enúo cinco netos menorea, sem raeloa
« sem recursos e soífrcndo do rbcuniB"
lismo, com 00 nnuos do edudo, veta
Implorar nos oorncOes bondosos, pães »
Utlca do família, o «o olmos carloosas,
uno a soecorram com algumas como.
ias pnra esses pobres iunocoutos, som
wcui-sos, quo Dous reooopcnsnrft n
oucui olbnr para esta iufolia cega. Ka-
ta redaccilo prosta-so n vccebor toda a
aualquer esmola com esta desuno ca-

TELUS B!ER
A cerveja preferida pelas Scn!i3

ra» (leve e taudavelj
Introduzida rio Brazll desde

1665. Premiada na Exposição Uni-
versai de Paris em lt»i> com MU-
DALHA DE OUKO.

Rua Riachuelo, 9-i
Antiga Cervejaria Logos
ttltpbon» g.36l'Ceniral .

Fabrica de eaccos de
papel e nilti<lea»3

especialidade em ibccob da papel
impermeável

RUA DO ROSARZOt 135
i»l nto Ventura í» *\

Telephona 468. Nono
n\0 DE JANEIRO

THEREZA MARIA DE 1ESUS

Na maior pobreza, alüm de mnito
velha e infelicitada pela cegueira, pede
«mu esmola aos coraCOes generosos.
Qualquer importância- poderA ser en-
treguo no escriptorio ó?"A Época .

' 110 DE 1ANEIR0
lo(—-

Tudo o 'quo 6 lmltitfo, algnil de grsndo vsloF. •— Para evitar íilslficactJíi a
ImltasOes groaseiraB, que silo sempre prejudlciaea aoa doentoa, eiijam oa pripa-
tadot dc Medeiros Uonios, cuja marca registrada é uma OAIIVAÜA e suo oa lo-
gltimos preparados da OLEO DB CAPIVARA. Prego do frisco, 4Ç00O. Preço dl
ttmUa.42$000,

A NOTRE-DAME DE PARIS

IsSbOTí WLÊm
)o( .

PBAÇ A SERVUIiO
(ENTRE OUVIDOS B ROSÁRIO)

r~J- '*>~M—•
LINHA DO N0RT6 v

O piquete

Maranhão

l

Grande venda com o desconto de°l,
em todas as mercadorias

Sairá quarta-feira, 10 do corrente,
da 10 horiB, para Victoria,' Bahia,
MacclO, (Recife, Cabcdcllo. Natal, Cea-
ri, Tutoya, MaTanhüo, -Parfl, Santa-
rom, Óbidos, Parlntlni. -JinoMatiüra a
ilauüos.

LINHA AMERICANA,
O pnqueto f'

Minas deraes
SaivS no dia 15 do corrente, As 14

horas, pnra Bahia, (Recife, Parti, 3.
Juaa e Nova Y-ork.

ITABERA'
Snliii-4 110 dia 10 do corrente, fl>

10 horas, para Santo*), Paranaguá*,
Antonlna, S. Frnnolsco, ItaJiiby, flol
rianopolis, Rio Grande c Montevldíoi

Este paqueto. atraca ao; armazém 14
por onde recebe passageiros e cargoaAymoré

Salirrft quinta-feira, 24 do rorreiitet
Aii 10 horas, par» Cabo "Frio, Vi-
otoria, Caravcllis, P. Areia, llhéol
Bahia, Aracaju', Penedo, Maceió, 4
dlccifc..

Ksto paquete atraca ao armazém r,
14, por onde recebe passageiros I
cargns.

aviso 1 -t A* ptnoai qm «mirim 11
a bordo Ota çnquotea ltvar oo rtctbtl
pusagalraa, oitcílo tollcltar eartata Ai

H

CINEMA THEATR.O 8. JOSÉ

MME. VIEITAS aln-
da mora na rua Ma-
rocha! Floriano Pel-
soto n. 117 sol).

«-listar»
i-oírlfje-
rnitta

Espumai
tte saia

«lcool

Telepliou* 3.861-Central.

20 ANNOS DE SUOGESSO!
Medicamento que se

impõe
POMADA, A1NTI-HI0R.

PETÍCA I>Í3 R. Ii! ®E
BXsJlTO

PRUMIADA COM MEDALHAS
DE OURO *•

Inlallveltnns emplgens, trleiras
darthro3. sarnas, leprn, comi-
chões, uleeras, eezemas, moles-
tias da pelle e. tertdas antigas
c recentes. Preço, l$FiO0. Depo-
sito: Drogaria Pacheco, rua dos
Andradas n. 45.

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO - Companhia Nacional." lunda-
daem i- de Julho dc 1911— Dlrccçílo scenica doactor Eduardo

Vieira — Maestro da orchestra Josó Nunes
)o(

HOJE - Sexta-feira, II dc maio de 1917 - HOJE
J/J maior vlciorla do ihaatro popular

TRÊS SESSvjES-A's 7. 8 3[4 e 10 lfl-TRES SESSjES
21», 22* e23* representações da tantasia em 2 actos c 10 quadros

original do dr. Avelino de Andrade, musica do maestro José
Nunes

r-

adam»

Grandiosa MIsc.on«KCflno
Succâsso tneamparavel — €xito Gxtraordlqario, jTdão, ALFREDO

SILVA - £va, C. SANCHEZ BELL e TrovSo, Asdrubal Miranda
Os espectaculos

cinematographicos.
começam sempre pela exhibiçilo de i filins»

11.253

Cinema ISaison Koderno
TORNEIOS DE

IR o.ixi-10oll«* Com vondn do entradas com bonlfl-
eacfio para o cinema. 81) 'jl da ronda
bruta sor«o divididos pelos srs. fro-
quentadoroi.
Ü«s 6 horas da tarde em deante
, Aos domingos 08 "Torneios"

: principiam a 1 hora da tnrde.

Programma novo para hoje:
De ntlieu á crente

Drama em 5 cartes
1.

Quem casa pôe casa
Comlcn, 1 parto' ^Preço 

do bilhete i$ooo. Valido POI
35 dias.

A's sigundss, quartas c sustas feiras
Drograiunias novos, -, 11.253

CIN-BMA 1RI8 -
São mais clnas séries do Mais Grandioso dos Funis qne ofierecemos

HOJE «os nossos freqüentadores-
A EV1ASCARA VSIRBV3EIE»WA

O romance da vida de uma mulher que rouba por capricho, por divertimento- a historia
de um detectlve attribulado por um rival poderoso. 16 séries e 32 partes—DRAMA

i»oliciai, da uuica labrica sem rival no gênero, a UN1VH3BSAL
3' episódio : - A RAINHA DOS APACHES - 2 partes
4'episódio : - A PRISÃO DO DETECTlVE - 2 partesO mais bello trlumpho pnra GRACE CUNAKD e para FRANCIS FORD. Complemento

A IViÃO DE PERRO
Ornnde drama ém 3.partes Fllm da Red Featlicr. Como EXTRA na.MATINE'Ef

A MELODIA DA MORTE
Em 3 parteq

Sa*CllOND£airElRA «a- 2 grandes trabalhos: O CALVÁRIO DE UM CRI-
MINOSO. em 5 oartes — A ESMERALDA, em 5 partes»

. -k, ¦-„„ |„, ,„„|| i,|,,«M»MM»a«vtiia—t«eat*i miattc i "t—miim iLa»iaaawwttMMB**tMB«iiMaHtpaMattattB

i^aiSJiii i™<ngi«frao Hadonal-do Sai©
Kllít ll«» Carioca il». /SO eíía™ ** a- ft a em

Promovida pela commissâo permanente de
exposições sob os auspícios do

MINISTÉRIO OU ABRIGULTURA, INDUSTRIA E COflERGIQ
13 a 28 de Maio — loaayaraçdto solenme

Domingo, 13 de Maio, ás 15 horas, com a presença dc
S. Ex. d Sr. Presidente da Bepnbilca

Entradas pela rua General Canabarro e pela Estação
de S. Cfirletovam

s>_— a>
Os bilhetes de ingresso scr.to vendidos desde tis 14 horas, mns

os portões st) serno franqueados depois da entrada de S. Ex. o
Sr. Presidente da Republica.

A Exposlçüo ficara' aberta até as 22 horas
IrifircBSo, l*)O0O— Crennças até 12 aanps, 500 réis*

Companhia Cineniatographica Brazileira

A sublime, magestosa e divina
THBDA BÁRÂ

continua a apparecer na tela neste primeiro film de
arte suprema, da

FOX-FXLMS COBPO&ATION

4 ROMEU E JLIETA
nüo é o mesmo film que ha dias exhibimos. ESTE

possiienma nousa inimitável, queé o trabalho de

THEDA BARA
a formosa mulher americana, a fascinante artista

de lama universalA
&b mesmo programma uma novidade

BRAZ1L 1LLUSTRAD0
o primeiro numero da revista cinematographi»

ca da labrica NACIONAL FILMS

™> (¦naifiltffTiBBi ,_._JtULJL[aT*T*C"JW^liWiWBmlt-B^lJaW

Segunda-feira

Oi"vilt!^«ía*Ç!"»mo
A obra magna da cinematographia

t


