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O perigo closs trifotatci-çõeis
¦•••-

UM INQUÉRITO D'«A NOITE
Temos agora uma grando questão nacional

— o "impoH.o de honra". Desgraçado o paiz
por uniu "NOciutUM scuelcrls" política, ehcgániOH
,í triste, situação do ter do tremer dcanto dn
obrigação de cffoctuar pugi.mentiiM quo hüo
Indispensáveis ú honra nadonult Aprovcitan-
du-so de uma eouvorHa com algum* mcmlirna
omlncnlcs du InduBtrla e do coinniorcio, o Kr.
presidente! iln ltopubllea usa de franqueza, t-x-
põe ns condições do paiz o lançu a m-niente de
iiin novo o grando Imposto — o "imposto do
honra" — unlco remédio que o governo dos-
cobre paru a enfermidade grave da Nação.
Como (levemos receber a idéa? A questão é
tão delicada, lão melindroso o momento, quo
os juízos precipitados podem causar dainnos
formidáveis. Si houver necessidade de quo to-
dos nos saerifiquêaios, sacriflear-nos-cmos to-
dos. Mas — ui de nós! — esse imposto, de
caracter transitório ficará pesando eterna-
mente sobre ns nossas bolsas. No liras! 1 nada
é mais permunente do que os impostos tran-
gltorlos. Os orçamentos acostumam-so a elles,
dão-lhes destinos diíferentcs, fazem com quo
o seu produeto entre para a renda ordinário.
A historia da nossa tributação está cheia des-
ses exemplos e ha razão pura quo o povo se
alei.torist ante a perspectiva de um novo im-
ponto, .Mas esperemos, estudemos, consultemos
opiniões, ouçamos os entendidos. Quem aabe
si não haverá outro meio de arranjai o dl-
nheiro preciso? A NOITE desoja pesquizar,
gostaria de esclarecer a questão. Ante-hontem
ouviu o Sr. ür. Osório de Almeida, que aliás
julgou dever esclarecer e completar a sua en-
.revista com as palavras que bc vão ler nbai-
xo. Anles, porém, repitamos as palavras que
nos confiou o Sr. Dr. Poreiru Lima, presidente
da Associação Commereial.

Depois de haver recapitulado cm suas li-
nhas geraes os ideas que foram expostas na
audiência concedida pelo Sr. presidente da
llepublica; depois de haver registado a salis-
facão com (pie Iodas as instituições acolhe-
ram de S. Kx. a promessa de nada resolver
sobre política fiscal sem anles sondar o pen-
sanieuto das classes agrícolas c indiistrioes
do paiz, o Sr. Dr. Pereira Lima falou como
se segue:

¦— Estamos dispostos a Iodos os sacrifícios
imagináveis para sal-
var a honra do paiz,
que até aqui tem sa-
bido manter seus cre-
tlilos. Reconhecemos
que é chegada a hora
dos sacrifícios oxlre-
mos impostos pelo pa-
Iriotismo, afim de
inantcrnios intacta a
nossa soberania que,
de um momento para
outro, poderia ser acal-
eanhada pela bandeira
dos credores estran-
gclros, Mas, ajuntou
S, S., (lucremos fazer
resolva do direito de
protestar contra o máo
emprego das rendas
(pie advicrem de tan-
los sacrifícios, por-
quanto não se compre-
lienderia que, desnfo-
gado um pouco o paiz
de sua actual situação,
a politicagem vicss<
forçar o Thesouro, no

filhados com a creação

gundo a dirccçilo do seu transporte, no pró-
prio território nacional. Exemplificando,
disse o Dr,Pereira Limas

— Coiuprchendeiá o absurdo de um tal
systema, si eu lhe disser que um produeto
tpie seguir para o interior de um Estado,
afim de satisfazer as necessidades de um
município assolado pela se «a ou por praga,
paga um transporta superior ao que pagaria
si. em contrario rumo, se destinasse ao cou-
sumo du município situado cm direcção de
portos de embarquei

Foi assim, defendendo n necessidade da
iiniformisaçáo de nossas tarifas c dizendo
que o systema aclual eqüivale em certos pon-
los por inadmissível protcceloulsmo, visto que
não tem siquer a justifical-o a protecção ge-
ral do agricultura ou do industria nacional,
mas sim o beneficio injusto de certas re-
giões, com a asphyxia do outras zonas pro-
duclorns, cpie o Sr. Pereira Lima encerrou sua
interessante serio de considerações sobre a
remodelação tarifaria.
O DR. OSÓRIO DE ALMEIDA

perdida».
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O Sr. Perciru Lima

proteger
_ imiteis compromissos orçamenta.
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S. S., depois ele uma serie de considerações
liesM tom, disse não desconhecer a necessida-
de do augmento da taxação, mas não (juiz
citar os artigos cpie na sua opinião poderiam
:,cr taxados, porquanto, como teve oceasião de
lembrar, o classificação dos mesmos deverá
ser feita mediante prévia combinação de lo-
lios os interessados e uma opinião exposta
inlecipadamcntc poderia provocar a anlipa-
fhia de certos grupos, o que seria coutrapro-"ucenle num momento cm que a harmonia
intre Iodos é a condição essencial para se
ichar uma solução favorável ao grande pro-
ílenia nacional.

Esse augmento de taxação, proscguiu
;ntão o Sr, Dr. Pereira Limo, não deverá se
pternisnr, uma vez que todos actualmente lhe
reconhecem o caracter de medida provisória.
I"' verdade que, como teve a franqueza de as-
.igualar o Sr. presidente da Republica,
csdtt imposto novo é, cm geral, como ai-
ma qne cáe no inferno c não mais se redime.
Mas, juntou S. S., aqui se estreitam as rela-
ções de unia sã politjca com a, administração
da fazenda, o qile vale pof dizer que o alli-
vio dos impostos depende da escolha de um
suecessor á presidência que esteja disposto a
seguir a mesma política de rigorosas eco-
uomius e a cumprir as promessas que nos faz
o governo actual.

h-tcipellado sobre outras medidas cuja
implicação concorreria certamente para pre-
pípitnr a solução elo problema de nossas fi-
panças, o Sr. Pereira Lima teve oceasião de
se externar sobre as idéas aventadas pelo Dr.")sono de Almeida, fazendo algumas conside-
raçõis, quer a propósito da fiscalisaçao da
arrecadação de rendas aduaneiras, quer a re-
speilo da remodelação de tarifas.

Da fiscalisaçao disse S. S. parecer apre-
sentar vantagens incontestáveis, si bem que
nunca possa servir como base de calculo, de-
vido ao seu caracter aleatório, mormente
num perioclo ein que a importação se acha
lamentavelmente diminuída.

Da remodelação tarifaria, S. S., que faz
parte cííl commissão de revisão de tarifas e
que, em conferência publica na Sociedade Nn-
cional do Agricultura vae apresentar uma
memória do transporte fluvial, marítimo e
terrestre do algodão, disse:

Não posso descer a ponnenores de as-
sumpto lão complexo, nos limiles de uma pa-
lestro, mas, de necordo com o que tenho oh-
servado no transporte do algodão e que, de
modo geral, pôde ser applicado nas demais
prodüctos nossos, não receio affirmur que as
tarifas actuaes, dados, por um lado, o enca-
recimenlo do transporte motivado pela alia
ile combustível, óleo, estopa e vários mate-
riacs, c, por outro, o enenrecimento dos pro-
duetos nàcionaes de consumo de primeira
necessidade, não são susceptíveis de abaixa-
mento agora. Ilalo-ine, porém, hoje mais do
que nunca, pela uniforraisnção de tarifas, si-
não geral, ao menos de todos os artigos ali-
mentidos de producção nacional. Não se
comprchende como certos prodüctos, numa
mesma região, apresentem d.ifferenças clc va-
Im- de transporte que oscillem por exemplo de
10 a vinte mil réis, segundo o ponlo ele cm-
harque.

S. S. cila então, a propósito, a anomalia
que teve oceasião de observar nas estradas de
Pernambuco, onde o algodão, transportado de
distancias cguacs, porém, cm linhas diffç-
lentes, de uma só empresa ou companhia, of-
ferecc a mais incrível diversidade de tarila,
prejudicando em beneficio clc outros o com-
mercio produetor de zonas de idêntico valor
econômico.

Além disso S. S. é manifestamente con-
traria á fictícia distineção entre produeto de
exportação e produeto de importação, pois,
sobre achar que laes expressões devem de
preferencia ser ajiplicadas á balança inter-
aacional, não vê razões que justifiquem o'«cio de um artigo pagar mais ou menos se-i

COUSA

O Sr. Dr. Osório de Almeida, completando
a entrevista que nos concedeu ante-hontem, leve
oceasião de nos dizer cpie todo brasileiro pa-
Iriota cpie ouvisse, como elle ouviu na qua-
lidado de presidente Intcriuo do Centro In-
dustrial, a exposição clara e precisa que.
com grande elevação du vistas, lhe fez o
Sr. Wencesláo Braz, dos compromissos que
temos de satisfazer dentro cb- mezes, das me-
didas de administração que S. Ex., com to-
da a lealdade, tem aeloptado e lambem do no-
bre c alovnntado intuito que anima S. Ex.—
n manutenção do credito e mesmo da honra
da nação, não pódc deixar de estar clc ae-
eõrdo com S. Ex. na adopção daqucllcs
meios — elevação de uns e uggruvaçfio do
outros impostos dentro dos limiles da possi-
billdado — únicos capazes de nos salvarem
da situação a que nos levaram erros accuinu-
lados durante annos c annos, quaesquer que
sejam os sacrifícios a cpie tenhamos de nos
sujeitar. A reducçáõ das despesas publicas
e o desenvolvimento das riquezas nàcionaes
são evidentemente medidas do maior alcanço
e o governo actual as eslá pondo ein exc-
cução; são, entretanto, de cffeito lento e não
satisfazem ás necessidades do actual momen-
to. O recurso ao credito, ele que sempre se
lançou mão,/ilcsde quo o Urasil se constituiu
om nação independente, é absolutamente im-
p.issivcJ^v^estjd_L_^ctual d^SBÔBC-doS Üs
nunecíros do munuo.

Qual o meio, pois, clc que lançar mão pa-
ra evitar, talvez, a humilhação dn nossa pa-
tria perante os seus credores? Evidentemen-
te o da maior tributação, .) ela aggravação
da quota com cpie cada cidadão elevo con-
correr para a satisfação das necessidades pu-
blicas, sacrifício este perfeitamente suppor-
tavel, desde que todos se acham convencidos
ela honestidade e da lisura com que está
sendo feita a geslão dos negócios públicos.

As duas medidas, continuou o Dr, Osório
de Almeida, que tomei a liberdade de indi-
car a S. Kx. o Sr. presidente da Republica
— melhor fiscalisaçao na arrecadação da
renda alfandegária c estudo do nosso syste-
ma cie tarificação ferro-viaria — tem cara-
cter puramente administrativo. A primeira
pódc, por seus resultados, concorrer para di-
ininuir o sacrifício que vae ser exigido da
producção nacional e também para garantir
esta conlra a concorrência que a fraude fa-
vorece aos prodüctos estrangeiros. A segun-
da tem por objeclivo facilitar o transporte
dos nossos prodüctos, dando-lhes fretes ra-
zoaveis, dentro de limites que não onerem as
empresas de nossas estradas de ferro.

1 **m 

A venda dos "dreadnoughts"
chilenos

SANTIAGO, 2G (A. A.) — O Conselho Na-
vai, consullado pelo governo, deu parecer fa-
voravcl á venda dos "dreadnoughts" encom-
mondados e ainda em construcção, achando
conveniente a compra de submarinos.

APÓLOGO
no casai, o marido on aQuem domina

mulher ?
Itespondti-o esle apólogo:
O filho de um lavrador, creado no campo,

ignorante, da sociedade e dos seus costumes,
chegado aos vinte annos pensou cm casar.
Foi ao pae e disse:

Senhor meu pae, estou na edade de lo-
mar estudo, mus só o furei si fòr eu quem
mande no cttsal. Quero, por isso, que ''vosse-
mecâ" me diga qual è a regra do matrimônio.

O pae respondeu-lhe:
7'oda « égua russa e mais a castanha,

carrega-as com cem melancias, cincoenta em
cada uma e siic pelo mundo afora. A cada
casa que chegares pergunta quem manda,
si o marido ou u mulher. Si fòr a mulher
deixa uma melancia e segue. Si fòr o ho-
mem dá-lhe a égua que elle escolher e toma
para ti a outra, com as melancias que res-
tarem, para a festa do teu casamento.

O rapaz obedeceu e partiu. Adeuntc cn-
conlrou uma mulher a amilhar a criação e
perguntou-lhe quem mandava no seu casal.
Respondeu que ella. O rapaz deu-lhe umn
melancia c seguiu.

Com pouco andar avistou um homem a
lavrar seu campo. Perguntou-lhe quem mau-
dava na sua cosa; elle respondeu que a ma-
lher. O rapaz deu-lhe outra melancia e se-
guia.

Assim andou elle por casas pobres c quin-
tas ricas, por choupanas a palácios, sem cn-
conlrar o casal em que mandasse o marido.
¦Já linha distribuído noventa e nove mehm-
cias, quando chegou u uma habitação liiódes-
Ia, ti beira da estrada. Um caipira, á porta,
tecia uma esteira. Perguntou-lhe quem man-
dava naquelle casal. O homem respondeu
que era elle. O rapaz chamou a mulher e
repeliu a mesma pergunta. Ella confirmou
que quem mandava era o marido. O mancebo
enlão disse ti este que escolhesse para si uma
das duas éguas.

O homem reparou-as, examinou-as c es-
colheu ii castanha. A mulher chamou-o dtt
lado e esteve com elle ti conversar alguns
instantes, em voz baixa. Ella voltou e disse:

partidas c chegadas do políticos vuo
ndo cada vez mais o Interesso. Nem

mesmo o Sr. general Dantas Barreto, cuja
approximnção ja foi tão ardentemente cleso-
jadíi por uns e tão nnclosamcnte temida por
outros, consegue tirar a esses acontcçimcn-
los o ar banal que ora tCm. A volta do
César já não consegue impressionar Roma o
encher os caminhos da plebe afflicta por go-
sur o espectaculo inogcsloso.

A irreverência começou hoje pelo Lloyd,
que não mandou cnibnudclrar o "Pará", co-
mo de outras vezes procedeu. Não se ouvi-
ram salvas no Cnstello. O Sr. Dantas che-
Kou como qualquer burguez, como si nuo
se tratasse do militar consagrado heróe.
Quem saltou para bordo logo cpie o navio
chegou ponde observar que S. Kx. fazia des-
esperados esforços Íntimos por parecer im-
passível. Os olhos brilhavam-lhe e, mais oin-
da, lhe brilhavam os vidros dn lnnela. Es-
tava no tombndilho firme, erecto, tranquillo.
Alguém, que com S. Kx. viajara, arriscou
uma palavrinha:Então,"tudo calmo...-

Nem podia deixar de estar. Divergcn-
cias? Só nn cabeça dos jornalistas.

E o amável companheiro de viagem do
Sr. Dantas explicou para o lado, a outro
cavalheiro:

E' certo. Nenhuma divergência. O gene-
ral queria o Heitor; o Borba não queria. O
direclorio do partido, não querendo desagra-
dar aos dous, escolheu outro. O general e o
Borhn concordaram. Onde está a divergência?

Mas o navio lança ferros. Entra a Saudc,
entra n Alfândega, entra O Policia, entra a
Imprensa. Reporlcrs ávidos acercam-se do
Sr. Dantas. Ninguém a cumprimental-o ?
Ha uma pessoa — o Sr. Mario Alves, em
nome do Sr. ministro da Agricultura.

General...
O Sr. Alves dá o seu recado. O Sr. Dan-

tas resmunga um "muito agradecido", fita
o mar, olha para o lado de Nictheroy, ob-
serva o céo, c vae tranquillamcnte sentar-se
a um banco. Nesse momento o Sr. Dento Mi-
ronda, quo vinha a bordo, acerca-se do ge-
neral e afflrraa-lhe cm voz alta a sua so-
lldarledndc:

—Sou sargento disciplinado... Dê ordens-...
na Câmara.

O Sr. Dantas fita-o, olha depois para o
mar, consulta de novo o espaço e deixa-se
ficar mudo o quedo. As investidas da re-
portaiicm, conlcafeilai. desanimada, fiem saber
O que pergunlar, receiosa do um "não me
amolle" que parecia brincar nos lábios do
general, não conseguem nada. "Tudo em
Pernambuco ia em um mar de rosas". Quan-
to ás suas relações com o governador, ne-
nhumr. diminuição haviam soffrido. "Esta-
mos em perfeita harmonia de vistas". E a
conversa termina friamente, sem sabor, sem
uma palavra que desse para uma entre-
vista...

Voe realisar-so o desembarque. Mais nin-
guem! Perdão — vê-se no longe uma lanchi-
nha amarella que. se approximn a toda ve-
loelclade. Assestam-se binóculos. Na proa,
de ehapéo na mão, a figura do Sr. Erasmo
de Macedo. O melhor agora é esperar. A
lancha atraca. Vêm todos para a terra. No
Pharoux ha sempre alguém. Ahi está um
filho do Sr. ,T. ,7. Seabra, que o representava.
Está o Sr. Costa Ribeiro, que dava visíveis
signaes de impaciência. Está o Sr. ministro
André Cavalcanti, sempre solemne no seu
fato prelo. O Sr. Dantas recebe os cumpri-
menlos friamente. Ao todo não pronunciou
vinte palavras, emquanto o Sr, Erasmo exer-
ce em torno activa vigilância.

Os reporlcrs pisavam desilludidos o a-'.-
phallo da praça Quinze. Nem o Sr. Heitor
Maia, que acompanhara o general ao Rio,
dera á línguaI O Sr. Heitor levara a sua
precaução até Irancar-so no camarote, docla-
rando aos criados que desembarcaria inais
tarde, lá para as 12 horas, Como se insis-
tisse por vc'1-o e ouvil-o, alguém explicou
amável:

— Ordem do general..« * «
O "Pará", entretanto, trouxera mais algu-

ma carga política, incluída nesta — a com-
missão de acadêmicos que fora ao Espirito
Santo, num geslo de cnthusiastico patrioth-
mo, assistir á posse do Sr. Bernardino. Nin-
guem imaginava o que era a opposição, o
que a opposição fizera na Victoria I Os ra-
pazes prestavam-se a quantas entrevistas se
quizessem. Os acontecimentos, porém, é que
difficilmeule teriam um aspecto novo, que
merecesse um quarto de columnn. O Sr. Ben-
to de Miranda, do Pará, affirma solemne-
mente que a "convenção do partido havia
assentado, por iniciativa do Sr. Justiniano
de Serpa, que só se podia locar oin publico
no suecessão presidencial do Eslado lá para
agosto". Quem qnizes.se novidades cpie espe-
rasse. —'Mas o candidato não é o próprio
Sr. Enéas Martins? O Sr. Bento nio diz que
sim nem que não. O certo é que o Pará vae
muito bem — t.<l quol Pernambuco. E o
Contestado oue se está gerando — esclarece
ainda o Sr. Bento — aguarda Iranquillamento
n decisão do Supremo...

Uma única novidade política a bordo: o
Sr. Caslello Branco. Provavelmente ninguém
sabe de quem se trata e nós não lemos ab-
solutn certeza de lhe ter descoberto a identi-
dade. Segundo informações, é um deputado,
elciío e reconhecido em maio do anuo pa;.-
sado, e que vem esticar agora nn Câmara.
Naturalmente S. Ex. passou o anno a cs-
ludnr o meio pratico e efficaz de salvar a
Pa Ir ia.

E tudo o mais é cliôcho, O Sr. José Pnu-
lino, deputado por Alagoas — não conhecem
o Sr. José Paulino? —, amigo incondicional
do governo do Estado, affirma, em tom muilo
serio, que seus collegas Eusebio e Maya são
"dous fecundos invencionistas". ;—Invencio-
nistns, doutor? —Pois não ha duvida. Sabem
o que elles querem? E' armar ao cffeito pa-
ra conseguir a intervenção. O Sr. José Pau-
lino exclama-o e cáe em silencio. —E, si
houver intervenção, o governo resistirá? O
Sr. José Paulino pigarreia, sorri, endireita o
ehapéo. —Oh! mas é tão cedo!

O sol radiava forte sobre o asphallo cia
praça, do que subia a evaporação. Os taxis
moviam-se, offereciam-se; da parte da Can-
lareira uma onda humana golphava, aliran-
dn-so à vida; o os políticos dispersavnm-se,
deixando a Imprensa com a consciência .le
ler perdido uma liea manhã...
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toícMs de pessoas ai-rs-

O que ellas pensavam anles
tia guerra e <> que~— iiensauí hoje —

Gay.
antes

Viciimas do incêndio. Sem vintém c sem
tecto l

A tetrica "cidade" do morro de Santo An-
tonio, que ha dias vinha sendo objecto do
noticiário dos jornaes com as novas Içntati-
vas para a sua desoecupação, desappareceu
hontem, á noite, numa apotheose de logo,
que empolgou*' das 21 ás '.'il horas uma boa
p&íto da nossa população. Ha muito que o
bello-borrivcl do incêndio não. SC ostenta aos
olhos cariocas com lão terríveis effeilos sce-
nogrnphlcos. A's 21 horas e meia lodo o cen-
tro da cidade se abalara com os clarões si-
nistros, formando-se pelas adjacências do
largo da Carioca orna romaria intenso de gen-
le "jazendo no.semblante o aspecto dos gran-
des momentos de calamidade.

E o fogo a esse tempo, violento já, lambia
voluptuosamente os barracões, soprado pelo
vento, torcendo as coberturas dos casebres,
enroscnndo-.se pela madeira que se crestava,
Infernal, muna fúria de-destruir. A população
corria, espavorida, aos gritos, abandonando
osjtíeareos, na anciã de salvar-se, muitos meio

.díftidos.- M5c#"Í5rocuravam os filhos peque-
nos, esperando já ver seus corpos queimemos,
apparcceudo dos escombros. Creanças ao
abandono fugiam sem desuno. Um horror!
E o fogo, destruidor, continuava, já a postos
os bombeiros. Da cidade, o morro dava a im-
pressão de um quadro antigo, onde appareces-
se umn cidade minúscula envolta em cliam-
mas, de onde o povo fugia apavorado.

Chegadas as autoridades do 5° districlo, fo-
ram tomadas as providencias precisas. No ai-
to, os moradores choravam a perda de seus
haveres. Alguns, com auxilio de outros, ti-
uliam salvo alguma cousa e, sentados junto,
guardavam os salvados, únicos bens.

Vedadas foram todas as entradas para o
morro, facilitando a policia o seu escoamen-
to, para que não prejudicassem o serviço de
soecorros. Difficilimo era'o trabalho de ex-
tineção. Os casebres, todos de madeira e ve-
lha, em segundos eram devorados, passando
o fogo aos visinhos. E ruas inteiras eram car-
bonisadas, como aconteceu ás de nome Rio
de 'Janeiro, Pereira Reis e outras. Foram tal-
vez 400 barracões queimados, pondo ao des-
abrigo outras tantas famílias.

O Sr. presidente da Republica mandou o Sr.

ür. Hélio Lobo, ondenar medidas que as pro-
legassem,

0 incêndio continuou até ás primeiras o-
ras da madrugada, ficando ainda os boiei- -i-
ros a refrescar os enormes montes de esc: u-
bros, de onde irrompiam, de vez cm vez, nl-
gumus labaredas.

Pela manhã voltaram os moradores em ro-
maria ao morro, a catar, onde existiam cures
seus casebres, o que pudessem aproveitar.
Nada! O fogo não perdoara 1

Pelas ruellas cio morro, sob as arvores,
abrigavam-so as lamilias. Aqui, uma pobre
mulher, Maria da Piedade, que, enferma, de
cama, fugira quasi nua, descalça, a cho-
rar, a gemer de dores. Adcnnte, o operário
Camillo José, todo queimado, deitado sobre
uma esteira miserável, que lhe haviam dado
por caridade, e junto a mulher doente e uma
filhinhu de um anno, esfomeada. Deram-lhe
almas caridosas um pouco de leite que ella,
soffrega. bebin, a rir,, indiffenmte^o^siius-
tro... .

Uma velha preta, a Benedicta, lavava umas
roupas com a água que lhe deram os bom-
hei ros.

—Não sei onde andam dous sobrinhos. La-
vo aqui a roupa que se salvou, para ir pro-
cural-os... A velha Benedicta estava em ca-
misa e saia.

Junto ao barracão do "Casaca", um empre-
gado da Prefeitura procurava, com afinco, nm
cofre de ferro, que, dizia elle, enterrara em
seu quarto. E o cofre não apparecin. O ope-
rario estava ncubrunhiulo: eram todas as eco-
nomias de dez annos!

Entre todos, creanças, muitas creanças, mui-
to sujas, riam, brincavam, entendendo aquillo
como um especlaculo novo, naquella vida de
prisão, no alto do morro, adivinhando a cida-
de aos pés. Algumas paravam um pouco e
procuravam os pães. Era que se adeantavo a
hora e não tinham ainda comicio... Pelo dia
todo foi sempre este quadro doloroso. A' de-
legacia do 5o districto muitas foram as qnei-
xas de furtos. No atropelo do momento, era
natural que perversos e desoecupados furtas-
sem o que encontrassem á mão.

Paris, maio.
Uma senhora franceza, Mme. Amélie

raud, linha publicado, alguns mezes
da guerra, um livro relativo ás ".IEUNKS
FILLES D'AU.IOUIU)'IIUI". A qucslão cru,
então, palpitante. O livro de Mine. CajrauJ
a absorvia inteiramente, sob n fôrma do ura"rcfcrondtim" constituído por um con junto
de perguntas, ás quacs numerosas alumnas de
um lyccu de França tinham respondido com
grande sinceridade. Os ncoiilccImcnloH quo
sobrcvlcram tornaram menos Importante o
assumpto. No meio da terrível angustia
actual, a psychologia das meninas medíocre-
mente pôde oecupar o espirito. E, enlrctnn-
to, é curioso observar que, anles da guerra,
as meninas francezas já eram mui.o boas
patriotas. Í5

Uma das suas camaradas inglezas, no "rc-
forcudum" alludido, confessa que se diver-
tia em escrever na ardosia "Viva a Allema-
nha!", para ver correrem todas as suas col-
legas, afim de apagar depressa essas palavras
odiosas. As estrangeiras ainda notavam,
com divertida malícia, que, quando as suas
condlsclpulns de França queriam fazer-lhes
um cumprimento perfeito, lhes diziam: "Ten-
des inteiramente o aspecto de uma fran-
cczn I" A guerra cpie abalou tão profunda-
mente loclas as almas, terá dado, sem duvida,
mais seriedade a esse sentimento. A' inter-
rogação que foi formulada: "Tcrleis filhos
por patriotismo ?" as meninas de 191-1 fl-
caram perplexas. O mesmo não aconteceria
hoje.

E assim também se daria quanto ao resto.
As francezas, senhoras ou meninas, muda-
ram de mentalidade com os vinte mezes de
guerra que acabámos de viver. As meninas
de 1911 eram admiráveis crcalurns que pre-
feriam o casamento ao amor livre, a matei'-
nidade ao cel lha to, acceilundo ser antes a
companheira do quo a camarada do esposo O
querendo considerar os maridos como entes
superiores, em vez de entes inferiores
ou mesmo cguacs (20 votos para a superio-
ridade, seis para a cgualdiide, 0_ paru u in-
ferioridade, num pequeno plebiscito de 2G
pessoas). Elias não davam grande valor ao
direito do voto das mulheres (Ul sim, oito
não, dous boletins brancos). Eram ante-í
piedosas (10 contra oito) e quasi todas que-
riam ter filhos (21 contra duas).

A guerra mudou tudo isso. Num inquérito
recente emprehcndido em outro lyccu, e cujo
resultado, figurou nas columnas do "1'igaro",
ai mcnii]fi9 de 191fi, todas, sem execução, as-
piram ri' nina vida útil e simples, cm qu-J
o dever oecupa mais logar do que o amor.
Todas, si tivessem a possibilidade, abando»
liariam sem hesitar a grande Paris, o seu
luxo e os seus encantos, paia habitar mi
fundo dos campos, uma velha casa pacifica,
cgualmente propicia á creação das gallinhns
e das creanças. Todas sonham cm se dedi-
car aos feridos, aos orpháos e aos mutila-
dos du guerra. Todas fizeram o juramento
de esposar "antes um homem sem peruas do
que um que tenha fugido aos seus deveres
militares". "-

Não sorria scepticamenle, leitor amigo.'
Ha vinte mezes essas pequenas burguezas-
parisienses só pensavam no tango, no futu-
ro esposo, em automóveis, cm vestidos, ara-
pios ou aiustados... Hoje são realmente cl-
dadas. "Estamos mais perto de nossus avôs
do que de nossas mães" observava com razão
uma dellas. Não é uma confissão admirável
e terrível, ao mesmo tempo que é infinita-
mente commovcdora. ? — DEMETRIO Di?
TOLEDO.

 ¦ fatal ¦ ¦¦
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A opinião publica na Itália confia na resis-
tencia do Exercito italiano

— Moço, pensando
cur com a égua russa

O rapaz, enlão, lhe
e voltou para a casa
propósito firme de ir.

melhor, eu resolvi fi-
deu a ultima melancia

com as duas éguas e o
orrer solteiro.

R.

Hontem, nesta chronica, altudi a uma casa"cuja fauna se limita a meta dúzia de ca-
jueiros". Eu sei perfeitamente que "fauna"
& a parle da lheologiti que truta da acústica,
mas não fui de. propósito que escrevi aquillo,
Saiu-me naturalmente, modéstia á parlt

BuenosOs "chauffeürs" de
Aires em greve

BUENOS AIRES, 2(1 íA. A.) — Continua a
pnrede dos "ebauffeurs;* de automóveis de
praça, motivada pela resolução da Compa-
lihia de Estrada de Perro do Sul. que prolli-
hiu a entrada desses vehiculos na estação da
praça da Constituição.

Os p.ircdistas estão tratando de obter a
a dhc. sã o dos cochelros de carros de praça á

í parede, cada imátt aiitdc contcfcüido.

NA FRENTE ITAbO-AUS
TKIACA

«.¦¦¦»• — i

A confiança na resistência do
Exercito italiano — A actividade
du artilharia italiana— As opera-

ções nas linhas de frente
-*

PARIS, 26 (A NOITE) — Telegrapham de
Roma annunciando que os circulos militares se
mostram absolutamente calmos sobre ob resul-
lados da offensiva austríaca. A opinião pu-
blica também está tranquilla e confiante na ro-
sistencia do Exercito, c comprchende que, pelo
desenvolvimento que tomaram as operações nn
frente do Trentino, ha necessidade de se faze-
rem grandes movimentos de tropas, avanços
c recuos perfeitamente explicáveis por motivos
estratégicos.

A artilharia italiana esta desenvolvendo em
toda a frente uma actividade extraordinária,
formando uma verdadeira cortina de fogo para
deter o avanço dos austríacos. Desde o Tyrol
até ao golfo de Tricste, as baterias italianas im-
pedem aos austríacos o menor movimento. Por
detrás de Sun Michcle foram pelos ares oa de-
positos de munições) dos austríacos.

LONDRES, 26 (A. A.) — Continua cm plena
retividade a campanha dos italianos na Albânia
conlra os austríacos. As tropas do rei Victor
Manoel avançam agora a nordeste de Rerat,
que está oceupuda pelos italianos.

LONDRES, 20 (A. A.) — Os italianos destrui-
ram Vassari.

LONDRES, 20 (A. A.) — Noticias de fonte
allema dizem cpie os austríacos oecuparam Uma-
cista c atravessaram o rio Mase, tomando Cor-
nõdi, Campoverde e Chicsa, localidades essas si-
toadas em território austríaco.

Essas noticias, porém, ainda não tiveram con-
firmação, sendo exaeto, segundo tclcgrammas
de Roma, que os italianos depois elos primei-
ros vecuos, conseguiram deter a marcha dos
austríacos, infligindo-lhcs grandes perdas nos
contra-ataques levados a cffeito.
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A CAMINHO D6 CAbAIS.. .

A SITUAÇÃO NA AbbEMANHA

As queixas contra a censura e a
lei marcial — O descontentamen-

to ê geral
A venda de carne determina

motins
-8——

Informa o
cm Amstcr-

o deputado
deixar pu-

O ultimo communicndo sshre as
operações na frente ingleza

LONDRES, 20 (Havas) — No saliente de
Loos houve grande actividade de minas, qua-
si sempre com vantagem para as nossas tro-
pas.

Km Gommecourt, Arras, na collina do Vi-
my, Hulluch e Wytschaele, travaram-se va-
rios duellos de artilharia.

Em Fricourt e Beaurains, os tiros das nos-
sas baterias foram particularmente efficazos.

LONDRES, 26 (A NOITE) —
correspondente do "Daily Mau ,
dam :

"Communicam de 13erlim que
Pleyer atacou a censura por mu
blicar noticias a respeito das manifestações
populares. "Quando um povo se poria como
o r.osso, numa situação destas — disse o Sr.
oieyer — não se deve supprimir-lhc a liber-
dado de pensamento".

O deputado progressista Liesching, falan-
do cm seguida, declarou que depois da quo-
stão dos viveres, o problema mais urgente a
resolver é o relativo ao direito da palavra. A
censura e a lei marcial, concluiu elle, descon-
tentam todo o paiz.

Devido á orientação que os oradores iam to-
mando, o presidonte do Reichstag resolveu ciar
por findos os trabalhos, encerrando-se a se-,-
são sem que fossem submettidos a votação os
differentes projectos incluídos na ordem uo
dia.

LONDRES, 20 (A. A.) — Nolicias vindas
de Amslcrdain dizem que ha dez dias os sol-
dados allemães, que se achavam no quartel
de Alterbak, em Rruxellas, amolinurum-se
tendo sido necessário o auxilio clc outros cor
pos, lambem estacionados naquella
parei dominar os revoltosos.

LONDRES, 26 (Havas) — Os jornaes no-
ticiam cm telegramma de Amslcrdam que,
em vista do rigoroso regimen a que obedece
a venda da carne na Allemanha, deram-se
cm FrancIort-sobre-o-Meno acontecimentos
que provocaram a intervenção das aulori-
dades. Foi o caso que umas tresentas e cm-
coenla mulheres, não se conformando com o
facto de não poderem livremente fazer ar
suas compras, assaltaram um nçougue e apo-
deraram-se de toda a carne que lá encon-
traram. A policia interveiu, então, conseguiu-
do a muito custo rehavcr a carne. Da lula
que se travou resultou ficarem feridas dezoito
pessoas.

Uma mulher que, no meio do lumulto, grl-
tou "abaixo o kaiscr 1", foi presa, além ue
outras.

As autoridades suspendei""», por dous me-
zes um jornol .lo.t_i4ac__k_i**» «teu noticia cio
confllot*.

cidade

BRASIL ¦ ARGENTINA
Uma moção congra-

tulatoria
A Câmara dos Deputados «ipprovou hoje.

esta moção congratulatoria com a Republica
Argentina:

"Roqueiro que a mesa da Câmara elos SC-
nhores deputados, interpretando os sentimen-
los da Nação, se congratule com a mesa da
Câmara da Argentina, por motivo da passa-
gem da data da independência desse paiz o
do primeiro anniversario da assiguaturn, em
Buenos Aires, do tratado de paz e iimisada
com o Chile e o Brasil. Sala das sessões, 26
de maio de 1916. — Costa Rego."

O deputado alagoano, justificando a sua
moção, accentuou que só não a apresentara
na véspera por ter o Sr. João Pernoita esgo-
lado a hora do expediente, tratando das opo
rações militares do Contestado.
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"O povo brasileiro está muitai
sobrecarregado de impostos, nãia
ha duvida; mas a honra nacional
merece todos os sacrifícios, mes-
mo a aggravação desses impori»
tos..."
(Palavras de um con«r^s.ísta.X j.
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E' pela honra da
que me dar a camisa..

Então... mi!? V.
e_iie isso t v«V'HO'''*ll

Pátria!... Voec tem

Ex. ha de eoncorfluir
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Bcús e novidades |Um caso mysterioso
Os matutinos do !¦-•»- dão uotlclu da rc-

ÍIlido 
de liuutom da b.meada situacionista dn

laliiii, nu ci mi do Sr. .1. ,1. Seabra. NAn lia
hclsAo alguma no pari ido, diz a nula de lo-
>li>-. o» Jornaei, EiilivtaiiUi, o Sr. Arlindo
Leorio, hoje. Inlorpollndo polo Sr. Netto (iam?
jiello, na Kit in de Ivllurn da Câmara dos Depu-
(lidos, demite du vários jornalistas, tii . alto
r bom fionil

• -.Nós, niiuiicioniKhiH du n.iin.i, reconhece-
tini-, que o Sr, Hu.v ll.irbosii á a inalnr CUVCr-
{ladina liitellecluui du America do Sul, ,- es-
tainoH pioinplos n dar a S. Ex. ns mal* In-
equívocas provas do nosso piofiiudo respeito,
dn nossa mais duNiissuiiibradii coiishlcraçàn,
Mas o nosso chefe na liuhl.i o o Dr, ,1. ,1,
Seabra: não temos nem rcconhccoiuos outro
fliefe acima delle,

»'.
Sergipe não vae bem... A inorle do Sr.

Fellsbullo Pre Iro vciu alvoroçar os políticos
ila Urra do Sr. Oliveira Valladão, Esto,
muito apressado, mandou polir para cá quo
li Câmara offlclasso commimicnndo a vcrlfl-
ração dn vaga de doputado pelo seu listado c,
obtida a communlcaçfín, reuniu ns seus nml-
gos c escolheu o Sr. E plrldfín Monlelro para
representar Sergipe. A uovo ecoou aqui no
Rio coiiio um grande escândalo, Quando toda
gente esperava que o Sr. Vnllndilo fizesse
eleger o Sr. Dias de Danos ou o Sr, Mo-
reira Guimarães, que, uo ullliiio reconheci-
mento do poderes, não foram contemplados
com as Mim, cadeiras, eis que o velho gene-
ml manda dizer que o candidato será o
Sr. Espirhliuo, nome que, a multo custo, os
políticos sergipanos vieram a wiber a quem
pertencia.

O Sr. Siqueira do Menezei, que saiu da
presidência do E lado para o Senado, não foi
ouvido, não foi consultado, nem, slqucr, nvi-
s.ido do (pie a escolha já estava feita, O
Sr. Siqueira foi como il não existisse...

Mas, S. Ex. conforma-se cem sua exclusão,"ox-nbruplo", nos destinos políticos da sua
terra, cuja presidência elle próprio deu ao
Sr. Valladão, seu companheiro de nrinnsV..,

Parece qua não. Em vão le.n o Sr. Pereira
Lobo se esforçado por dar-lhe satisfações, por
pedir-lhe que se conformo com o que eslá
feito c que não fique zangado eom o Sr.
Valladão, 0 Sr. Siqueira está até á gnrgnn-
ta com o seu velho amigo e não cederá, ao
que parece, ás suppllcns do Sr. Lobo.

O Sr. ')ias do Barros mantém a sua ran-
dldatura e isso mesmo í',. Ux. andou boje
apregoando pela Câmara, peto Senado c pe-
las redarções dos jornncs.

O Sr. Bernardo Monteiro lem sc vislo ton-
to com o Sr. Pereiro Lobo, que, n todo mo-
me nio, quer conferências; com o Sr. Espi-
ridião, que já o procurou varias vezes, c
com o Sr. Dias de liai ros. que o sitia de
todo lado... Apenas o Sr. Siqueira não pro-
cura o Sr. Bernardo, nem r.c queixa de niu-
gnein. Está mudo, quieto, ferozmente trau-
quillo e calmo.

VILARINHO, ALFAIATE
Ex-primeiro contra-mestre da Clasn

Valle t- tx.sócio da Casa Almeida Rabel-
lo, ncttinlmeiite á Rua Ouvidor l3o-sob.

A casa do commandanto
Suzanno Brandão cominua

a ser apedrejada
Un dias correu u nova de um caso myslorlo-

RO, A casa do coiiiuiiiaihinlc Siizimnn Hnuulno,
na rua Cundo do llomrini n. H7ÍI, lia via sidonina iiollu apedrejada por mitos Invisíveis.

O caso foi A policia o noi noticiámos tudo
li iiitielosmiienlc, O cumiiiniidiiiito havia saldo,
(tido uma balida pelas lininedlaçòes da casa, quelica próximo a uns terrenos baldios, houve ti-
ros c nada foi descoberto. Apenas as .landins
do prodlo, que c novo, estavam com ns vidra-
«ns p.i ri Idas, como comprovação do acontecido.
o cuiiiinaiiiliiiite Suzanno Brandfio pediu pro-vldtiicias á policia, que pára lá mandou alguns
guardas e as pedradas nao se reproduziram,

Esln noite, porém, COillQ nao tivessem nppa-
rccldo os pollcluos, novas pedras, pela meia
noite, foram atiradas. Outras vidraças parti-das, a Ia mi lia residente na casa alarmada, II-
ros, mas,,, ninguém descoberto. A' vista dessa
Insistência, o commandanto Suzmiuo Brandão
\olliiii á indicia, dirigindo.se agora ú 2' dele-
gncllt auxiliar, sollollando providencias mais
acertadas, O Dr, Osório de Almeida levou cm
conta o pedido, drlcrmiiuindo medidas mais
enérgicas pura que de uma vez termine o
Caso inyslerio.'.o.,.
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© incêndio do morro
de Santo Antônio
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O INQj^EJRITOJNAJPOLICiA
Movimento em favor das victimas

d ASSASSINATO 1)0 COHMANDM LOPES DA CRUZ

Os bombeiros remexem os monturos cm procura de cadáveres de creanças
desapparccidas

Alem de outras pessoas, com ferimentos pc-
quenos, soecorridas pela Assistência, recebe-
rara soecorros as seguintes; guarda civil

11. 130, Mario do Almeida, Francisco lieis que

SOBRE 0 FÜNCCIONALISMO PUBLICO

O Congresso Nacional decreta;
Art. Io. Os empregados ou funeeionarios

bíblicos de concurso não podeião ser remo-
(idos para o.s cargos de categoria inferior aos
|uc qceupnrem e só poderão ser tlcmillidos
jm virtude de sentença.

Art. 2\ Hevogam-sc as disposições cm
fon tra ri o.

Sala das sessões, 25 de maio de 1916. —
Joaquim de Salles."

Este projecto vae ser reinetlldo A com-
missão de justiça.
-—-,—¦¦¦¦.,. *—*0&frto*.—%

ELIXIR DE NOGUEIRA — Grande Depuralivo
do Sangue
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Proseguiu na delegacia do 1° districto o
Inquérito sobre o pretendido assassinato do
Sr. Paula' e Silva, inspector :1a Alfândega.

A dubiedade das declarações c controvérsias
existentes entre depoimentos, tornam tão
Einmnranhado, por eniquanto, o inquérito queBe não pode fazer um juizo seguro sobre os
acontecimentos.

A policia mesma eslá agindo como lha
compete, não tendo, até agora, consegirrio
elementos que lhe façam firmar responsabi-
lidudes.

Em seu depoimento, o Sr. Paula e Silva
idisse ler conhecido do concerto que o iria
inalar por intermédio do supplente Santos
Sobrinho, que lhe expoz o facto como iú'contámos hontem, dizendo-lhe ter dado scicii-
cia ao Dr. Osório de Almeil.i, H," delegado
auxiliar. S. S. então fez ver ao supplente

jSnnlos (|iie prendesse os indiciados e que a
policia apurasse o que houvesse. Effectuada•a prisão, foi á delegacia.

Não se referiu a antecedentes da firmaGonçalves, Campos & C, no caso de contra-
bando, nem a relações suas, de qualquer cs-
pc-cic, com a referida firma.

Dcpuzerain também os Srs. ,T. Camposdo Amarante Ferreira, que se dizia o con-tralante co ussassinio, c Julião Francisco Gon-
çalves, principaes sócios da firma citada.Disseram ignorar completamente os factos,
que so vieram a conhecer por intermédio dos
jornais, hontem.

Não tinham absolutamente relações com oSlipplente Sanios e com "Moleque Antenor",o peitado, para o crime. Referiram-se mesmo
çm termos elogiosos ao Sr. Paula c Silva.Corno Antenor em seu depoimento preci-sasse signnes de quem lhe contratará o "ser-
Viço .dizendo ser essa pessoa o Sr. Campos,loi.leito a acareação entre es dous.Alem dos signaes dados serem completa-mente diversos do Sr. Campos, Antenor af-Urinou nao ser elle quem estabelecera ocontraio.

Foi feita então a acareação entre o SrGonçalves e Antenor. Este afli.rmou tambémnao ser elle o -contratante do crime. Nova-mcnle ouvido, Antenor disse, ter se engana-do: era o Sr. Gonçalves mesmo.
Feita nova acareação, elle se desdisse, con-íirmando a primeira declaração — não oraSr. Gonçalves.,.
Sabendo-se ter sido um guarda-civil o in-terracdiario entre o despachante Pinho c An-tenor, conseguiu o Dr. Catta Preta descobri"-esse guarda. E o de n. 158, reserva, JoséOuiiiierme (.oelho, que aclarou a sua inter-icrcncia.
Conhecendo ha muilo o Sr. Plnbo. pergun-tou-lhe esle si sabia de um bom carroceiro.Lembrou-se então do Antenor, auc é um ba-bll profissional e. o indicou. Não sabia, po-rem, si Antenor foi ou não procurar o Srnino, ten.Io tão somente tra -"i-in n VXcado. 1C
Proseguom ns declarações.

As 18 horas foi feila mais uma acareado en-Tre o Sr. S. Pinho, que dissera não ler'coube-cido nunca "Moleque Antenor", cm seu deiioi-mento, e o guarda civil Guilherme Coelho, queflissern ter-lhe apresentado Antenor.
Nessa acareação, o guarda confirmou o seudepoimento, confessando, então, o Sr. Pinho

que de fac o, Antenor lhe tinha sido recom-mondado pelo guarda como bom carroceiro doque elle necessitara.

Nomeações para a Alfan-
dega do Maranhão

O Sr. ministro da Fazenda nomeou para a
Alfândega do Maranhão: chefes de secção, o
1' escripturario da mesma Alfândega Octavio
Galvão c o 2° da de Pernambuco .loão Silva
Almeida; primeiros escripturarios os segun-
dos dn mesma Alfândega João Ferreira Lima
Nascimento e Oswaldo Teiles de Souza; se-
gundos o terceiro Antônio de Vasconcellos
Paiva e o primeiro da de Parnahyba, Piauhy,
Miguel Ferreira de Carvalho; terceiro o quar-lo da mesma Alfândega José Moreira de Jesus.

_
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Quem MALZBIJ-R tem ã mesa'
De almoçar bem tem certeza
E de certo também tem .-..
Certeza de jantar bem.
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HONORÁRIOS MÉDICOS

interessante reqiíeri-
mento apresentado á

Câmara dos Deputados
O Dr. José Michel Barros Cobra, advogadono Rio Grande do Sul, apresentou á Câmarados Deputados um requerimento para quese decrete uma lei que ponha cobro ás ex-orbitantcs cobranças de honorários por partede uma infinita legião de médicos, curandel-ros c charlatões, nos casos em que a nossa

população é obrigada a recorrer a tacs indi-
yiduos, sendo estabelecida uma tabeliã de
preços que clles sejam obrigados a observar,
porque:

Considerando que com a ampla liberdadeoutorgada pelo art. 72, paragrapbo 24 da Con-
Stituleao Federal, reproduzida cm muitos dos
bstados, tem sido o nosso immcnso paiz in-
yaditlo de sul a norle. por uma tremenda ava-lanche de laes typos, procedeu!es dá velhaEuropa, que aqui chegam alimentando a es-
perança de fazer fortuna certa cm praso cur-lo, confiantes no abandono em que se encon-tra o povo. A maioria de laes aves de nrri-baçao sao verdadeiros "apaches", 

que órgoni-sam, impunemente, "avanças" colossács con-tra a fortuna privada, que aos poucos vae scüclmliando, O nosso Código Civil, nnnosa-mente esperado, guarda absoluto mulismo so-bre o caso concreto.
Tnes aves de arribação, como uma pragacgypcia, escolhem de preferencia, para lhea-Iro de suas operações, ilhas, lugarejos e po-voados, onde sabem imperar a maior boa téc mesmo a ignorância dos nossos compnlricios

provincianos.
E' permanente o perigo que exisle actual-mente para todos os moradores do Brasil coma nao npprovação e existência de uma lei queponha cobro a tão medonhas vigarices pre-meditadas, postas em pratica por numerosos

devotos de Esculapio, que boje constituemuma como legião de insectos damninhos lan-
çados sobre nós e vindos de Ionges terras,
ayançndores incansáveis do mealhciro publicoe privado de todos aquclles que têm a des-ventura de cair sob suas garras aduncas."

O requerente termina o seu requerimento
em nome da família brasileira explorada,

(Ia moral, da razão, da justiça, da bumanida-ite, do decoro e do direilo",
¦M
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Antônio Brandão, o "Casaca de I?crro",
dono dos primeiros barracões sinistrados

foi para a Santa Casa; Emílio José, Luiz Pc-
reira c outros. Algumas praças de bombeiros
receberam queimaduras.

O menino José Maria de Moraes, de 11 an-
nos, salvou uma prima, de 2 annos, c outra
creança, de 8, Manoel Faria, recebendo pe-
quenas queimaduras.

Na delegacia foi aberto inquérito. As sus-
peitas geraes, dos moradores, era de que o fo-
go fosse alçado por "Casaca de Ferro", quefora despejado, negando esle, quando prcs>a sua criminalidade. Também foi preso AgX
tinho Pereira, o encarregado dos barraca1
que pertenceram a "Casaca", indivíduo groç-
sciro, brutal, sobre quem recaem mais sns-
peitas. Pereira já linha sido acousado de ras-
gar as intimaçõos da Saúde Publica, quando
no principio dos despejos. Diz ellc, no en-
tanto, que quem as rasgava era o filho do"Casaca", João Brandão. "Casaca" linha os
seus barracões seguros por 15:000-?, na Pre-
vidente.

A policia designou os Drs. Mario Gordilho c
Cunha e Mello para procederem ao exame pe-
ricial, tendo sido> intimados os moradores dos
barracões sinistrados,

AS DÁDIVAS QUE TEMOS RECE-
BIDO 1'AUA AS VICTIMAS

Desde cedo, começaram as offerlas de da-
divas para as infelizes victimas do morro de
Santo Anlonio, A sua desgraça provocou a
commiseraçfio de todos. O primeiro offereci-
mento, por nosso intermédio, foi do Sr, J.
Rodrigues da Cruz, proprietário da ca,sa
Cruz, á travessa S. Francisco de Paula n. 20,

quo enviou 200ÇOOO para as victimas do In-
cendio.

O Sr. Isidro Kohn, era memória de sua ir-
mã Gilda, mandou a A NOITE uQÍOOOj o Bar
Carioca, uo largo da Carioca, 20$000, para os
sem abrigo. A Associação Protectora dos Po-
bres o Creanças avisa-nos que "está provi-
deliciam!» soecorros para ncudir ás centenas
de famílias que ficaram na maior desgraça,
victimas. do-incêndio do morro de Santo An-

"tonio, c pede ás Exmas, famílias dotadas de
bom coração a caridade de enviarem para i
sedo social, A rua da Alfândega n. 281, nlgu-
mas roupas nicsmo usadas, para serem dlstrl
buidas a esses infelizes e donativos ás rcdtt-
cções desta capital, onde encontrarão as listas
de subscripção popular para esse fim",

E os infelizes tèm o consolo de sentir o
nrri mo da caridade.

Esteve boje nesta redacção D. Anna Dõesles
Braga, que juntamente com uma irmã, D. Mu-
ria Doeslcs Braga e uma sobrinha, de nome
Slclla Mercedes Corrêa, nos vçiu dizer,
por cnlrc lagrimas, haver sido a sua residen-
cia destruída pelo fogo. Estavam fora de ca-
sa no momento do sinistro c, hoje pela ma-
nhã, tendo dellc lido noticia, apressaram-sc
n verificar o que sc havia passado. E encon-
trarani toda a casa reduzida a ura montão de
cinzas I Salvaram, apenas, as roupas que com-
sigo traziam. D. Anna c sua irmã costuravam
para o Arsenal de Guerra, havendo o fogo
destruído também varias peças cm que traba-
lhavam.

A senhorita Stella é alumna da Escola Nor-
mal, freqüentando o 2" anno. Todos os seus
livros foram também queimados.

A pobre senhora, depois de nos contar essa

Agostinho l'ercira, arrendatário e encar-
regado dos barracões do "Casaca de

Ferro"
triste historia, pediu-nos que implorássemos
ao publico um obulo qualquer, afim de que
possa, de algum modo, minorar a dolorosa
situação cm que se encontra.

CAIU NO MANGUE...
JOIIA PARA MOBRE.R

A um gesto trágico serviu de theatro, hoie,
o canal do Mangue: um cidadão trajando
roupa de ca sem ira escura, moço ainda, de côr
branca, approximou-se do gradil c depois de
se despojar das roupas, atirou-sc no lodo.
Queria morrer I

A' margem de um jornal, que sc achava
junto ás suas roupas, encontrou a policia uma
declaração, cm que elle dizia matar-se por
desgostos.

A muito custo foi o quasi suicida retirado
do lodo e soecorrido pela Assistência, sendo
removido, sem fala, para a Santa Casa.

0"««qfr3^..«,. ..... --,. . ,..

O que a todos interessa
saber

êque a Joalheria Esmeralda,devido aterde entrar em balanço, está vendendo porpreços tao baratos que causam espanto !
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Retos do ministro da
erra

Pelo general ministro da Guerra foi postoem disponibilidade o primeiro tenente Firmorrcire do Nascimento, eleito deputado á ns-somblea legislativa do Estado de Sergipe. Para exercer ns funeções de auxiliardn Carta Geral da Republica foi nomeado osegundo tenente Ottoni Outeiral.

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

ii n©wo coFjfe.o?

A crise de transportes e a
secca do nordeste

O deputado Alberto Maranhão recebeu boje
o seguinte telcgramma:

"MOSSORO, 25 — Pedimos a V. Ex. inter-
vir junto ao Lloyd afim de que esle determi-
ne que todos os Vapores escalem neste porto,inclusive Os fretados para sal, c recebam aqui
até duzenlns toneladas de carga secca, atten-
dendo, assim, á necessidade de exportação de
nossos productos.

Apezar de sermos salinciros, achamos jus-to c indispensável que os productos agrícola;
c pastoris tenham facilidade de exportação,
e, assim, ntlcndcr ás conseqüências da secca.

Os fhigellados muito confiam no commer-
cio. • F. do Monte & C., Tertuliano Fernan-
des & X, Camillo de Figueiredo & C, Vicente
Motta & C„ e Cavalcante Irmão & C."

Atlendendo á solicitação deste lelegramma,
a bancada do Rio Grande do Norte no Con-
grosso Nacional foi hoje, incorporada, solici-
tar as devidas providencias á directoria do
Lloyd Brasileiro.

0 Dr. Mendes Tavares foi
preso para ser mandado

a novo jury
A !l" Cumaru da Corto de Appollnçfio muna

das suas ultimas sessões tomou conhecliuenlo
das appcllações Interpostas das decisões do Trl-
biiiuil do Jury, no crime de que foi vlcllma o
commandanto Lopes da Cruz, decisões que fo-
rum coiidcinniilorlii o absoliitorla, respectiva-
mente, dos l'COH "Qlllncas Bombeiro" c Dr,
Mendes Tavares, liullgltndos autores do tissus-
slnalo.

Os desembargadores negaram provimento á
uppellaçáo paru ser mandado n uovo Jury"QtlInonB Bombeiro" que, couio 80 sabe, foi
condomnado a .'10 annos, e manifoRlaram-so fa-
voravels u quo fosse u novo Jury o Dr. Mendes'J a va res que, apontado como principal protngo-
nlsla de ioda n SCOIlã Decorrida em plena avenida

Itio Branco e da qual todos os pormeuores fo-
ram já coutados por essa oceasião, tora .ih .oi-
vido. Essas decisões foram loiiindus em sessão
.-(erela.

Hoje, porém, ficou publica a resolução du
,'l* Câmara, com o inandndò de prisão expedido
contra o Dr. Mendes Tavares para aguardar,
preso, o seu novo Julgamento.

Pela tarde da honteni chegou essa ordem á
Inspeciona de Segurança Publica, e o seu inspe-
clor, major Bandeira du Mello, dctcrmln?; que
ás primeiras horas da manhã de boje fosse
cumprido o mandado,

O Dr. Mendes invnrus recebeu a ord-m de
prisão no sair de sua residência, sendo imnie-
dintamento conduzido á Inspectoria de Segu-
rança e dlllll para o Eslado-Malor da Brigada
Policial.
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0 Senado trata da política
do L Santo

Preside a sessão o Sr. Urbano Santos. O
Sr. Metello leu a neta, sobre n qual falou o
Sr. Erico Coelho. S. Ex, disso que, ha (lias
o Senado recebeu telcgramma do Sr. Bernar-
dino Monteiro, coinmiinieando ter assumido

o governo do Estado do Espirito Santo. Ainda
hoje, porém, o "Diário do Congresso", na
lista dos senadores, dá o nome do Sr. Bernar-
dino,. como lendo faltado íi sessão do Sena-
do eom causa participada; Acha o represen-
t.inte do Itio de Janeiro que o Sr. Bernardino
renunciou o seu mandato de embaixador do
Espirito Santo, assumindo o governo desse
Estado, Requer, pois, que se mande riscar o
nome do Sr. Hcriiardino do numero dos scua-
dores da Republica

O presidente do Senado diz que a mesa tem jrecebido vários despachos dq Espirito Santo
c que, opportunnmente, deliberará a respeito.

No expediente foi lido um telcgramma do
governador de Alagoas, agradecendo ao Sena-1
do a communicnção d- eleição da mesa des-!
sa casa do Congresso.

O Sr. Raymundo de kiranda ora, discutiu-
do a Constituição Federal no seu artigo G",
fazendo censuras ao governo da Republica.
Pede, a quem de direito, que faça com queo parecer da commissão de diplomacia e con-
stituição da Câmara não durma o somno da
eternidade c que venha á discussão do Con-
gresso. Lé um telcgramma do Sr. Bernardino
Monteiro, communicando ao orador a sua pon-!
se de presidente do Espirito Santo e diz que !
o telegramnia não tem a nota "estadual", o!
que quer dizer que o governo federal ainda 

'
não reconheceu o governador legalmente cm-
possado. Argumenta longamente no senlido
de provar que a dualidade de governos, no
Espirito Santo, 6 tuna fantasia e que o único
poder competente, no Eslndo, para reconhe-
cer c dar posse ao presidente, 6 o Congresso
estadual, legitimo, constituído e que vem des-
de o governo estadual passado. Saúda cum-
primenta o illustre presidente do Espirito
Santo, Dr. Bernardino Monteiro, com applau-
sos do Sr. Mendes de Almeida, e termina ap
peilando para o presidente da Republica para
dar um golpe nesse caso do Espirito Santo,
entrando logo em communicações com o Sr.
Bernardino, eleito, reconhecido e empossado
legalmente.

Na ordem do dia foi levantada n sessão
por falta de numero para as votações.
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A QONPLAQRAQAO DA EUROPA*

Mi mies H m
EM TORNO DE VERDUN

A luiiiiiiiii prusogni) fiiplosamoido
dos tliius laduH do ilosa — o des-
espero dos nltemítos — As sutis
enormes peritas rlevam-se, em
poucos dias, n oitenta mil homem— O ultimo ctimmunlctidu olliclul

PAIOS, 20 (A NOITE) — Ah operações cm
torno de Verdun prosotfUom ruiu grande \i;(iu.

Ús alIcniãcH, dopolB do enormes perdas, re-
conquistaram a pedreira de Ilaudronionl, d
l.iimprln/, vurdadi-:.„..-..ale (k-r.c.-.; riulo, socri.
ficou mu corpo Inteiro de exercito para obter
uma pequena vantagem taclica quo não allcrn,
OntrotllIltO, a hltiiiição militar. Todos os «In.
quês do.i nlloinflos filtre o bosque do fliuulrn
mont t- n bordado do Thiancourt foram rcpvllí-
dos.

Em tomo de Morl lloiumc combate-se cnr.tr-
nlçadamontc, assim coníó nas proxiinIdades de
('iiinlércH, Na collina .'!0I a Hltlltição mio soffreu
modificação, A oísto do Morl Iloinmc os fran-
cezos llzeram_alguns progressos.

Verdun cuia transformado num colossal cem!-
Iorio do Exercito allemã». Ah baixas ali soffri-
das pelo inimigo não além de tudo quanto se
passa Imaginar, Nestes últimos dias, os idle-
mães devem ler perdido dcanlc do Vordun
malH de 80.000 homens.

A -situação das tropas franceza.s continua a
«er cxcellcnto. As munições não lhos faltam,
rumo não falia artilharia cm quantidade.i/iariami-nic «ão enviadas para ali mlllinrci)
de motrallmdoras aperfeiçoadas, pois essa é
n arma com que mais se estú combatendo
ucliinlmcníe d canto do Verdun,

PAUIS, 20 (Official) (limas) — Nn mar-
gom esquerda do Mosa, a acllvldade da arlb
Iluiriii Inimiga auRmentou contra as nossai
posições na collina .'101.

Nn margem direita, depois de um violem
to bombardeio, os allemães pronunciaram en-
tre o bosque do llnudremont c Thlaumonl mus
série do ataques, todos repellldos, excepto num
ponto onde o inimigo conseguiu apoderar-se de
uni elemento de trincheira. *

Na região de Douaumont os ducllos de arti-
Ilmrla continuam intcnslsslmos.

Em Ilaudicourt, n nordeste de Salnt-Mlhlcl,
os tiros das nossas pecas de (tranile alcance pro.vocaram o incêndio do um Importante deposltí
allcmão de material bellico.

Nos outros pontos da linha de frente, hnuv,
canhonelos IntermUlentes.

Durante um combate aerco, um piloto-nvlodolfrnnccz abateu um "FohUer", que foi cair .<n>
bre as linhas allemã.s ao norte do forte d
Vaux.

Uma csnuadrilha franceza atacou na r,-
gião de E'tain um grupo de aviões Inimigos
Uttlngindo seriamente dous destes apparelhos
<iue foram obrigados a atterrar precipitada,mente.

%o\m .Um
EM TORNO DA CiUEKK/\

As impressões de Tallc v Incluasobre o Exercito fmnecz — Umadeclaração do príncipe de Lu bit-noft—O processo de Sarlorlo —
A exposição da Cruz Vermelha emBerlim— Jon Kluck quer eom-

bater

PAUIS, 2G (A NOITE) — O conhecido cscriptor hespanhol Valle y Inclan, que visito*recentemente as frentes de batalha na Alsa<cia, nos Vosges e na Cbampagne; afim de es-crever as suas impressões, antecipou a uni
jornalista quaes as im-
pressões que colheu
durante essa visita.'Observei — diz elle— que os soldados
francezes • estão in-
iluminados pelo mais
alto patriotismo c quetèm absoluta confiança
na victoria. A alma
hespanhola une-se nes-
le momento á França
ctumbera confia nu
victoria da França,
que será a victoria da
causa do direito c d*
civilisaçfio".

PARIS, 20 (A NOI-
TE) — Assistindo a
uma conferência do
professor Ilerrot, na
Sorbonne, sobro "A
França durante a gtier-
ra", c que era presidi-
da pelo Sr. Paul Dou-
iner, declarou o prin-
cipe de Lubanoff, num
aparte, que a Rússia

consentiria cm fazer a paz cmquanta
pela Allemã.

O Sr, Valle g Inclan

VILARINHO, alfaiate. Ouvidor, 130, sob.
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Só os ZAMPIRONI
deixam dormir tranquillamento

:9

O Sr. ministro da Fazenda submclteu A as-
signatura do presidente da Republica o decre-
to nomeando o Sr, Harohl Hime Junior para
o logar de corretor de fundos públicos na pra-
ça do Rio de Janeiro.

Quereis apreciar bom e puro caíó?
Só o PftPAG&aO

-OOB»
ELIXIU DE NOGUEIRA — Cura Sypbilis

DA PROVIDENCIA
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cigarros, ponta cie
cortiça, para 200

reis com brindes. Lopes, Sá & C.

! tin***'.*.^ kí „ Dcntisla.Trotamonto.com-J. terreira A ves tlronii?m d& R»«'*'" Rodrigo Si&aa n. 28.

cura usinllaminaçõeido

i MOURA Bi^ASIL RUft u^yaM, 3Í

Também o morro da Providencia figurou hoje
cm uni "pendant" com o de Santo Antônio, no
caso dos incêndios e como este arderia todo, si
não fosse o fogo abafado a tempo.

A's primeiras horas da manhã os moradores
da rua Barão da Gamboa e adjacências foram
alarmados pelas ehanunas, que de um momento
para outro irromperam num dos barracões ali
existentes.

O fogo tomou logo incremento e dentro de
poucos minutos sc alastrou por todo o barra-
cão c quando o Corpo de Bombeiros cbegou ao
local viu que nada mais podia fazer sinão evi-
lar quç as chammas se propagassem aos barra-
cães visíiihos.

Era justamente esse o medo dos moradores
da yisinhança, que se alarmaram c procuraram
auxiliar, cm começo, o serviço de exlincção.

Pouco depois dos bombeiros, chegaram ao
local o Dr. Osório de Almeida, '1" delegado au-
xiliar, commissnrio Monteiro, do 8" districto, e
mais policiacs.

Dentro de meia hora o incêndio estava ex-
tinelo, mas do barracão —•¦¦M mais restava para

THES CASEBRES DESTRUÍDOS
PELAS CHAMMAS

«uuinar.

As autoridades procuraram apurar os moli-vos do incêndio.
O barracão destruído pelas chammas era depropriedade de Elvira Soares de Araújo c seuamasio Anlonio Pereira Guimarães.
liste está em tratamento no Hospital de San-to Anlonio. Moravam lambem no mesmo bar-racao. Mana Paulina, Ernygdio Dias e Isaurade tal, amante deste.
Ninguém se achava em casa 110 momento cmque começou o incêndio.
As primeiras pessoas que o viram foram opopular (Juirmo Romão Uarto c o guarda ci-Vil reserva Jiii), José Araújo Silva. Narram ei-tes que quando deram pelo fogo lhes pareceuque ns chammas começaram 110 quarto de Ma-ria laulina. Os outros moradores dizem queera costume delia deixar uma lamparina ac-cesa.
Maria Paulina nega que tal tivesse feito.
Foi aberto inquérito sobre o facto 11a delega-cia do 8o distrielo.
O.s prejuisos dos moradores do barracão fo-— Aram totaea» -

Para a Virgem Cega
Um gesto nobre do provedor

da Candelária
Assígnada pelo Sr. almirante Miguel Anlonio

Fiúza Junior, secretario da Caridade da Irman-
dade do Santíssimo Sacramento dn Candelária,'
íceebemos a seguinte conmiunicação, enderc-
cada ao secretario desta folha:"Cabe-me o grato dever de communicar a
V. Ex. que o Exmo. Sr, provedor desla irman-
dade, querendo contribuir para minorar o in-
forlunio da desventurada Maria das Dores, quea illuslrada redacção da A NOITE denominou
a Virgem Cega e tão caridosamente tem ampa-
rodo, resolveu incluil-a no numero das socenr-
tidas pela Repartição da Caridade da nossa ir-
mandado, até qne, aberta uma vaga, possa cila
ser, com maior pensão, incluída 110 quadro das
beneficiadas com as pensões instituídas pelafinada benifeitora D. Carlola de Menezes Vi-cirá.

Assim, de ordem do mesmo Exmo. Sr. pro-curador, rogo a V. Ex. a fineza de encaminhar
a esta secretaria a protegida do vosso concei-
tuado jornal, afim de que, feita a precisa In-
scripção, receba cila a primeira quota de soe-
corro.

Agradecendo a V. Ex. este caridoso serviço,
peço venia para apresentar a V. Ex. os proles-tos da minha mui distineln consideração. Deus
guarde a V. Ex."

Satisfazendo o piedoso desejo do Sr provedordo Santíssimo Sacramento da Candelária, fi/e-mos entrega do seu officio aos Srs. MendesI erreira, estabelecidos á rua Sete de Setembro11. 5A quo tomaram a tarefa de reunir os dona-tivos destinados á desventurada moça.

Ao total de 320Ç500, publicado hontem, lemosa. acerescentar o donativo de 10$, enviado porUm chauffcur", o que eleva a 330J500 a
quantia cm nosso poder.

A empresa Paschoal Segreto resolveu lambem
concorrer com um auxilio para augmentar o
pecúlio destinado á Virgem Cega, offereccndo,
para isso, 20 »|° da renda bruta de uma noitede especlaculo no theatro S. Pedro (duas ses-sues).

Essa recita terá logar na próxima terça-feira,
1 <<{*, corl'°"lc, com as representações da revis-l-i Meu boi morreu", ora cm pleno suecesso na-
quclle theatro.

jamais
a Bélgica estivesse subjugada
nha,

Esta declaração provocou uma verdadeira
tempestade de applausoi. ouvindo-se muitos
vivas á Rússia, á França, e á Bélgica e aos
outros paizes aluados.

NOVA YORK, 20 (A NOITE) — Itadiogra-
pbam de Berlim informando que as aulorida-
des austríacas mandaram comparecer perantü
o tribunal marcial o esculptor italiano Sario-
rio, prisioneiro de guerra, devido a ter ellc
desobedecido ao regulamento do campo do
concentração, onde estava recolhido.

NOVA YORK, 26 (A NOITE) — Informam
de Berlim:"A exposição em beneficio da Cruz Verme-
lha constituiu um verdadeiro suecesso. lintic
outras cousas originncs venderam-se celratus
do conde Zeppclin, com um nutographo, em
que o inventor dos dirigiveis diz: "O meu va-
lpr significa a victoria da nossa causa".

Acercscenta esse mesmo despacho que von
Kluck, apezar de ter completado selciila an-
nos, acaba de offerecer novamente ns seus
serviços ao kaiser, Em resposta., o l-.aiser te-
legraphou-lhe felicitando-o.

Von Kluck continua enfermo, pois não foi
ainda possível exlrahir-lhe uma bala que ha
cerca de um anno o feriu.

LONDRES, 20 (A. A.) — Sabe-se aqui que
que o governo italiano retirou o seu minis-
tre de Athenas, devendo por estes di.is mais
próximos enviar outro.

NOVA YORK, 26 (A. A.) — Noticias, da
Londres dizem que os governos da Suécia a
Noruega protestaram perante a Allcmanha
contra o fechamento do Bnltico, cujas entra-
das os allemães minaram com suas teriiveia
machinas submarinas, impedindo por complc
to a navegação por aquclle mar.

O SERVIÇO IVÍlLmR OBRIGA-
TORIO NA INGItATBRKA

proelamação de Jorge
povo inglez

V M

^Charutos VIEIRA DE MELLO
>s melhores =-.?BES GRAÇAfi*

LONDRES, 20 (Havas) — O rei Jorge V di-
rigiu, a propósito da asignatura da lei da
eonscripçáo, a seguinte mensagem ao povo
inglez:"liuekingham Palace, 25 de maio de 1916.

Afim de permitiu- que o nosso paiz organi-
se mais efficazmcnte os seus recursos milila-
res, na grande lula actual, em favor da r.iu-
sa da civilisação, entendi, de accordo com os
meus ministros, que era necessário alistar lo-
dos os homens validos que contem entre 13 e
41 annos de edade.

Aproveito a opporlunidade para exprimir
ao meu povo o mais profundo rcconhceimcn-
to c a maior admiração pelo patriotismo c
abnegação que tem manifestado e que lh-3
permitiram levantar, por meio do volunla-
riado, desde o inicio da guerra, um exercito
não inferior a 5.041.000 homens, o que repre-
senta uni esforço que excede em muito o que
a historia regista com respeito a qualquer das
outras nações, cm circumstancias análogas.

liste facio constituirá um duradouro mo-
tivo de orgulho para as gerações futuras.

Confio cm que o magnífico espirito demoli-
strndo alé hoje pelo meu povo, através Has
mais rudes provações desta terrível guerra, o
estimulará para supportar este novo sacrifi-
cio, que. lhe é agora imposto c que c a aj'.'-
da de Deus, nos conduzirá, assim como ::o<
nossos alliados, á victoria e
Europa. (a) Jorge, rei e

¦ ¦*B'lpT?<»' I

i libertação da
imperador." •
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de Santo Antônio
Está provado que o toso

_oi proposital
Li ni abrigo para as vic-imas

('.oiilinuarain ú tarde, ua delegacia (lo ft"
(iinlriclo policial, os Irnbitlhofl relativos uo
incêndio do niorro dc Saulo Antônio.

Calcula-se que estejam sem abrigo pnra
mnis do mil pessoas, inclusive muitas tremi-
fi.s. 1-Mít afastada u li.pothose do ler sido o
Incêndio casual, restando, portanto, n crlml-
nulldiido, que, no fjuo parece, só pode ser dc
"Casaca r'e l*'cr .." , o dono do primeiro bar-
i.-uãn hlnislrndo, ou do alguom que o qui-
yesM- prejudicar. Agostinho Pereira, o encar-
regado o rirretulatnnn de tal barracão, prestou
declarações nas quite- só evidencia não ler
proveito algum no sinistro. Do farlo, sendo
elle nrrendnlnilo do barraciio, no contrata
com "Casaca" nada havia que o protegesse,
taiilo que foi despejado, sem direito de acção
contra "Casaca", li mais, sabia Agostinho
quo "Casaca" linha o casebre .seguro cm
lGlOOOÇ; logo não teria prejuizo lio sinistro. A
"Casaca", sim. aproveitaria o Incêndio, ú
vlsln do seguro. No entanto, nada confirma
il suspeita sobre elle.

llesla a hvpolhese dc alguém, sem i rever;
.i : itensão do .sinistro, ter ateado fogo no (
lmrracfio de "Ca>aca", mui visto no morro, |
como vingança do òflcnsns quo julgasse rc-
(cbidas. É' esta a mais acccllavcl pela poli-
ria. "Casaca" O Agostinho Continuam deli-
dos, proseguindo o Inquérito.

d Dr, Thndeu de Medeiros, medico da Seu-
de Publica, a quem compete o morro tlc San-
lo Anlonio, concordando com a lembrança da-
di lia tempos pela A NOITE, entendeu-se com
O Sr. chefe dc policia, ministro da Viação C
outras autoridades, para que. sejam cedidos
alguns armazéns do rács do porto para as fa-
jYlilias vic'mas do sinistro, liem como nqucl-
ias quo foi cm despejadas. Suppõc-sc que esla
medida seja realisada.
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O incêndio do morro Ultimas noticias
da guerra
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(Recebidas até ás 13 horas)

VERDUN
Os Srasncozes rotosuam

, ..ma posição r*
">wj-_l^-_v;

Acompanhado dos Sis. De.-. Álvaro
igues, seu serrei:,!io: Cuperlino Durão,
ctor de Obras, e coronel Sr.us.il e Si
pcrlnlendeuto da Limpeza Publica, o
efeilo e-teve, lis 1 i hora-, no morro
nio Anlonio, cm vi ala aos escombros

hontem destruídos pelo fogo.
»—«aò__i i.« —

Ho-
di-

Ivo,
Sr.
dc

dos
irracueg

flctos ©flfficines

Foram nomeados immcdialos do cruzador'• liradentes" c do vapor "Carlos Gomou", res-
pcclivámcnte, os capitães dc corveln Manoel
Caelano do Gouvêa Coutinho e João Augusto de
Souza e Silva.

O capitão-lencntc, medico, Dr. Pedro Mar-
tins foi exonerado de auxiliar de clinica do lios-
pitai da Ilha das Cobras, c o c.ipilão-tenchto Eu-
lino Rosário Cardoso, de immedinto do "Carlos
Gomes".

•HI *__(#pl_ **"

Lá vae soco!
__a __-_r-_--r_a úo Pa_ri_aon_ti
Alberto Caldas, ex-ajudante do zelador do
•cairo Municipal, foi dispensado, ha tempos,
.•.-.sc logar, ficando addido í. Dl.-ct_. ,a (to ...
iinonio. Hoje, porque o continuo dessa rc-
u-lição, Pontes, não inc (luizcsse eni regar um
pei, o nggrcdiu a socos, conquistando a"sim
jar nssigualiiilo na galeria dos "valienl.es".
Ao Sr. prefeito loi dado conhecimento dessa
jgressão, devendo Caldas ser punido.

-*—=-g'-W- --

!OSr. Cardoso de Oliveira
será nosso ministro

em Vienua
O Sr. Cardoso dc Oliveira, nosso ministro no

.léxico, onde prestou serviços que foram agra-
decidos pelo governo americano, deverá dentro
em pouco ser transferido para a legação do Ura-
.il cm Vienua.

-a©*»—

i res annos de prisão por
andar com utna gaz.ua
João Manoel vivia a entrar c sair das dele-

jgucias. Constantemente ia parar no xadrez,
(inde ficava por algumas horas. Tornou-se "ha-
i.ttié" das prisões. Oulro dia, a policia -lo 1"
districto o p. .jiiieu. Ao lhe ser passada '-evis-
ta, encontrou cm seu poder uma gazn.-i. Foi
d go processado, Mcnieltidos os autos ap Juizo
da I; Vara Criminal, após as phases devidas do
[processo, o juiz. Dr. Auto Fortes, coiideinnou o
flclinqucnle a Ires urino, de pri-ão, o máximo
fia pena comminada para tal delicto.
-.„— ^—__— ¦-«—»a»_}i}U»—-*>_t».—¦¦,» -.—-ii-ii.-—¦ __.,«>-»_

_P- I % 1P 9 P
Confcrcnciou á tarde cora o Sr, presidenteida Itcpublica o Dr. I.aúrò Muller, ministro

do Exterior, sobre diversos assumidos refe-
.venícs á sua pasta, c relativamente também
ao caso do Contestado, ponto esse da confe-
réncin a respeito do qual ainda nada ficou re-
solvido.

No Cattete conseguimos saber que o Sr.
jpresidcnlc da Republica espera, para terminar
i_ssc caso, unia caria, já em caminho, do co-
ronel Schmidt, governador de Santa Calha-
. In n.

¦•_—-__g-ff.^7<"-f"

O football
DURNOS AiriES, 26 (A. A.) — O jornal*i.a Argentina", órgão official da Associação

Argentina de Football, publica um artigo no
qual diz que o Liga Metropolitana dc Sporls
Ãthlelicos do Rio dc Janeiro se negou a cn-
viar o seu "leam" juntamente com o da
Liga Paulista, ao passo que esta acceilou a
proposta.

A.nnuncin, nesse artigo, que hoje. a Associa-
ção Argentina dc Football reunirá o seu con-
sclho, o qual resolverá definitivamente o as-
s.unpto.

-»—-sJ3.jtu—•»-

Á revisão constitucional
Uma caria cio senador Rirç Barbosa

ao deputado Pedro ft.oac\jr
O deputado Pedro Moacyr recebeu a se-

fiuinte carta, que lhe enviou o senador Ituy
. Barbosa:"Petropolis, 12 de miíiY de 1910. Meu caro
Dr. Pedro Moacyr — Agradecendo suiiima-

• .mente, o seu caloroso talegramma pela minha
carta ao Senado, não posso, todavia, attribuír
."inão á nossa conimunhão de sentimentos po-iiticos a importância que suppõe a um acto
como esse, tão singelo c tão natural da mt-
nha parle.

A minha dcsauloriòouc e quasi solidão po-iitica em que nctiialmcr.de vivo, lhe tiram dc.
íodo o valor. Nem creio que elle possa tereco no vasio, inteiramente sem atmòspheramoral, onde hoje respiramos e falamos nesta¦nossa pobre terra. Mas. ainda que sòsiiihos,íis sj-mpolhias dc nma inlclligcacia c tia umcoração como os seus ccniiviüera, para mim,nos applausos de um nntíitario numeroso.

iiini sabe quanto o admira o seu velhoamigo — líuii Baii-Qw " .„ - —

E' violentissima a lula em
Avocouri e ft.oi*i-Homme
PARIS, 26 (Havas) (Official» - Na

Ai tjonii- fizemos explodir uma mina em
Fillc-Morle.

Na margem esquerda do Mosa, luta
violentissima nos sectores do bosque de
Avocouri e de A.ort-Hommo. Na segun-
da destas regiões, o inimigo preparou um
ataque para investir conira as nossas po-
Bicões, mas os nossos tiros dc barra-
gem inutilisarain por completo o plano.
Na margem direita ef.cctua~mos um con-
tra-ataque, graças ao qual retomámos o
ciemento de trincheira que o inimigo ti-
nha capturado hontem entre o bosque
dc Haudromont c a herdade dc Ti.iau-
mont. Ao norte desta herdade fizemos
aiguns progressos durante a noite, de-
pois de vários combates a granadas, c
aprisionamos bastantes allemâes. A noite
decorreu cm relativa calma no resto da
linha dc frente.
Os armadores gre*
gos e a pirataria aus-

iro-aílemã
ATHEf.AS, 26 fHavas) - A Liga

dos Armadores resolveu recorrer nos tri-
büiiaespara obter apprehensão dos na-
vios aii-inacos c allemâes, internados nos
portos gregos, como compensação dos
prejuízos causados pelo torpcdeamer.io
dos seus vapores.
Esperam-se grandes
-icontecímentes em

Sa.onica
SALÜNICA, 26 (Havas) — A extra-

ordinária actividade que se tem notado
nos maios militares, durante os últimos
üias, raz prever grandes aconteciniv.itos
para breve.

Todos os ofticiacs do> exerciíos allia-
dos que sc achavam em Amenas em goso
de licença, foram chamados a esta ci-
daüe com toda a urgência.

A o.fens.va austríaca
LONDRES, 2o (A NOITE) — A si-

tuaçáo na frente i_alo-aust;.a_a continua
a interessai vivamente os círculos diplo-
maticos e militares, ontl- geralmente se
acrediti. que rs italianos conseguirão em
breve dominar a oífensiva atistrò-hün-
gara.

Dizem de Roma que a nota que o go-
verno fez hontem publicar, por interme-
dio da Ag.ncia Stefani, explicando as ra-
zoes que obrigaram os italianos a recuar
em diversos pontos da frente, tranquilli
sou a opinião publica nacional.

Em Verona passaram hontem de tarde
diversos trens que transportavam cente
nas de prisioneiros austríacos feitos na
região de Garda. Confessaram esses pri
siôneiros ás autoridades militares que o
objeelivo da offensiva austríaca era con
qiiistãr as províncias do Veneto e entrar
em Veneza antes de julho. A oífensiva
proseguc ainda sem modi.icaçõ-3 sensi
veis, dir;£*íido-se especialmente para o
valls do Pó.

Os italianos retomaram a offensiva em
diversos sectores e nos outros reforçam
as suas posições principaes, onde espe-
ram os austríacos. Nas regiões dc Tonale,
do valle Lagarina e em Serravalle, os
italianos deixaram qtie os austríacos se
appróximássem das suas posiççes e dc-
pois, num contra-ataque vigorosíssimo,
obrigaram o inimigo a recuar na maior
desordem. Os italianos reconquistaram
assim a crista do Armesariò, a sudeste
de Col di 8-tolc.

O S.'. Velle v íi-ciai- e
o seu enthusiasmo pe-_a França
PARIS, 2C (Havas) — O escriptor «espanhol

Vel Io y Inclan, que acaba ile regressar tlc uma
visita às linhas dc frente nos Vosges c na Cliam-
pague, declarou numa entrevista que o impres-
siqnou tão fundamente o mie ali presenciou
que vae escrever um livro dedicado a França,
que, na sua pliraso, luta pelo ideal da humani-
dade.

Exprimiu o entrevistado a mais segura con-
li.-iiiçu nos destinos vicloriosos da Fi-ançn e
mostrou-se encantado sobretudo com o ardor
da consciência nacional, que inflannna o espiri-
to do soldado francez."l.llc c, accresccntou o Sr. Inclan, o cnnli-
miador e o defensor da civilisnção greco-latinacontra a Allemanha brutal, que. óppõe a força
no direito, á justiça e ú fraternidade. A alma
hespanhola, po,deis acreditar, está absolulamcn-
lc ao lado da alma dn França."
Um conimunicado ofíi-

ciai lnq!ez
LONDRES, 25 (Recebido pelo consulado in-

_le_ — Na frente italiana, oh austríacos ata-com agora muna extensão ne 20 milhas.Nao ha ainda certeza no numero tle tropasreunidas para a sua oífensiva. Si os seusúnicos inimigos fossem ns italianos, 
'a 

suaestratégia seria, sem duvida, oc primeiramea-te enfrentar o Exercito italiano uo Trenlinoe cm seguida fazer o alaquó com uma forraesmagadora sobre o Isonzo, mas o fnet.rda cruzada -ia situação presente c o facio
da Áustria tc-r quarenta divisões em linha
contra a Riissia, E' tluvidojo, portanto, sa-
her-se si a Áustria pôde emprebiii.aci- um sa-
cundo ,-iti!(|ue contra o Isonzo. No Treutinp
os italianos têm se retirado cm ordem pa'-àa sua linha principal de defesa e eslüo prc-
parando ós esforços para a sagunda phase da
campanha que vae agora começar. O nlcan-
cc da offensiva austríaca é foiçar os itolia-
nos que csliio nu Trenlino oriental a volta-
rem ás posições que oecupavam no inicio da
guerra.No campo asiático da guerra não boa-
ve batalha alguma decisiva durante » sc
mana passada,

A offensiva turco contra o centro nisso,
na direcção de Erzihglian, depois de suecesso
no inicio, foi .tispensa inesp.radamentt. OáA

Os trens que vão ser
supprimidos na Central

y do Brasil •
Aimla hojo foi motivo ü> serlim cogltnC-0_

nu Central do lirasll a erige dc ciimbiiKiívcl.
Soln-c esse assumpto conforonciou loiigumcii-
te com o Sr. Dr. Arrojiulo l.islina, illrcctor da
K-Irada, O Sr, Dr, Arlliur Araript-, lllll-llllcil-
lc, a cujo cargo cstA essn liii|mi-taiitc iiialoria,

U".stock" ile carviio i, segundo os cnlciikis
dessu chefe, muilo pequena, dc modo u uno
comportar i»n mais U-inim «iiinli|iii-r iiidcci-
são sobro us providencias a tomar. Após rc-io-
loções tomados c medidas assentadas entro
o director o 0 Dr. Anirlpc, nquollo conft-n-u-
ciou dc novo com o Dr. l.ysaultis Leite, iu-
spector do movnicnl.i, sobre a siipprcs.fiu dos
trens dc que hontem dcnio.s noticia.

0 Dr. I.ysanlas iinicsentou o graplitco que
diiranlc a imite havia feito, pelo qual propoz
as acguiiilcs alterações:

Trens do Interior — linha dn centro: sup-
primidos S !l, S -I, S 5 o S li, entre lliirra do
IMrahy o línlrc lllos: ramal de São 1'aulo:
M 1» 3, 4, 7 c 8 c S 1» 3 c S P _.

Linha auxiliar: S A 1 c S A '_, enlre Dcl.lU
c Entro Rios. c M A 0 o M A 4.

Iti-.lc llumiiicnsc (treclui dc G. 1'orlclla c
Santo Clara): S V 1 c S V 2, S V 5 o S V 0,
S V .'I o S V 4, entre Valcnça c Sriulu Clara.
Trecho dc Valcnça c Uarra I.oug:., M T fl c
M T 4.

Itainal de Santa Rarliara: M F 2 c M P 3.
Ramal de Ouro Prétoi S 0 1 o S 0 2, M O 3,

M O 1, M O 5 e M O 0, enlre Ouro Freto e Mn:
ri.-iua, iiroloiigando o poretírso do M OI Até
Mariana, de onde procedera M O 2,

Os trens dc subúrbios soffrcrão tambem rc-
diicção. Actualmcnto circulam 170 trens, stíp-
prlmindo-so 52.

Na linha auxiliar serão supprimidoj 1G
trens dc .subúrbio.

Os trens tlc pequeno percurso ficarão redu-
zldos a 72 dos 104 que actualmcnto eslão cír-
ciilando. Deste modo serão supprimidos ÜO
tlc Deodoro, 0 de Uangu', 1 de Santa Cruz c 2
dc Parácamby.

As composições dc subúrbios serão au-
gmentudas dc dous carros.

Serão tambem suspensos os trens regular.»
dc carga, que passarão a circular como facul-
lativos quando liouvcr lolação completa. Os
mixlos serão lotados como trens tlc carga.

Essa medida da administração da Central
entrará em execução á meiii-noile dc terça-
feira próxima.

Condemnada a dous
annos de prisão

£ os médicos legistas não
positivam si a mulher
esiá ou não está louca

No dia 7 de julho do anuo passado, a poli-
cia prendeu, á rua Ruciios Aires, esquina da
praça da Republica, u meretriz Alzira dc Oli-
veira, que, por questões dc rotula, discutira
c brigara com sua companheira' Jca.inc Ver-
dicr, vibi-ando-lhe, em seguida, uma navalha-
da. Encerrado o inquérito policial, foram os
autos rcmcttidos, a 25 de setembro do auno
passado, ti 3" Vara Criminal. A requerimento
do advogado de defesa,; que funecionava p-ln
Assistência Judiciaria, _oi offiei.ido u policia
para que sc procedesse a exame de sanidade
mental na aceusada. Foram nomeados peritos
os facultativos Drs. Rodrigues Caô c Elysio
do Couto, que pediram o praso de 30 diaà pa-
ia apresentar o laudo. Passaram-se, po
rém, esses trinta dias, passaram mezes c a
mulher delinqüente, a respeito dc cujo esta-
tio dc sanidade mental surgiram duvidas, con-
fumava presa na Detenção, cm um cstabele
cimento, pois, nada próprio para tal espécie
de delinqüentes. O escrivão da Vara, capitão
Oscas de Jesus, mandava olficios e officios
ao Gabinete Medico Legal, pedindo fosso o.
laudo enviado a cartório; o laudo, poríni,
não vinha a Juizo, nem siquer dclle havia no
ticias. Afinal, anlc esta situação anômala, se-
mclhantc a relaxamento, officiou o escrivão
ao chefe dc policia, pedindo providencias. Es
te avocou a si o inquérito, pois que os medi
cos, pedindo praso, levaram comsigo os au-
tos, para melhor estudar a questão,,. E. eu-
tão, enviou o chetc os autos ao cartório e,
dous dias depois, a 12 do corr_iite, por sua
ordem, apparecia o laudo dos perito» na 3'
Vara Criminal. Depois de oito mezes, afinal,
vinham os médicos logistas, tiluhcautcs, nao
podendo affinnar positivamente si «lc facto
a delinqüente era louca, mas eram de opinião
que, cm se tratando de uma maníaca, tivesse
cila agido, no momento do delicio, por um
movimento impulsivo, c, portanto, ã vista do
seu estado mental, "devia ser considerada co
mo dc uma responsabilidade attenuatla". São
palavras do laudo. Proscguiu o processo. Ho-
jc, o juiz, Dr. Albuquerque Mello, julgando
procedente o delicio, e á vista de não positi-
var o laudo cousa alguma, condeinuou Alzira
de Oliveírji a iious annos dfc prisão teilulai*.
Não queremos entrar em apreciações sobre a
sentença do Dr. Albuquerque Mello, cuja in-
tegridade 6 notória. Todavia, o procedimento
dos médicos legistas é' censurável. Como se
demoraram oito mezes para formular um
laudo sobre um exame, para que pediram o
praso de 30 dias, e afinal não dizem nada, ou,
melhor, dizem que não podem affirmar cou-
sa alguma? O caso é grave. Vae ficar a de-
linqucnte reclusa, durante dous annos, nn
Casa tle Detenção, que não é nem chega a
ser um estabelecimento para delinqüentes ma-
niacos, loucos ou imbecis,

aolurcos tentaram cm seguida uma offcnslvi
norte, na direcção do caminho de Trcbizonria
a Erzcrum. Esla segunda offensiva foi sus-
pensa logo no seu inicio. Ao sul das monta-
nhas armênias os turcos estão apparentc-
mente se retirando para uma posição defen-
siva nas cercanias dc Bagclad. As tropas bri-
lannicas alcançaram as muralhas dc l.ut, se
guindo a retirada dos turcos. Os russos es
lão tambem avançando ao longo cm não me-
nos de quatro direcções, indubitavelmente de-
vido As tliffieuldudcs dc supprimentõs na-
quella região.

Lima pequena força de cavallaria cossaca
já se reuniu ás tropas hritaniiieas e fo' rc-
cebida com grande enlluisiasmo. O fracasso
dos lurcos cm alacar qualquer das cinco
forças isoladas qne eslão se oppr_ximandô do
liagdad . muito satisfatório, r.-r.is que se tor-
na significativo dc um dos dous faetos se-
guinles: ou má estratégia ou improprietlade
das forças cm Bagdntl.

 Os allcmãcs começaram ainda uma
quinta batalha. Com quatro divisões fres-
cas, inclusive, o primeiro corpo de Exercita
bávaro, ultimamente na frente lnitannica, cl-
les conseguiram tomar Ciimiércs'. na margem
Occidental do rio Mosa c retomar o forte de
Douaumont na margem oriental. A quinta
batalha de Verdun ainda corsiÁnúa; A posi-
ção presente, tomada conc.isarneiitc, mostra
que os aliemães alcançaram n linha princi-
pai da defesa froncczá sómenío na margem
oriental. Na margem occldental cllcs oonti-
unam a disputar a linha nVançadá franecza.
Si cllcs puderem conservar íaunicres e trn-
zer a artilharia, poderão possivelmente lo-
mar a linha avançada françsza no flanco e
forçar a retaguarda franecza á sua linlia
principal de defesa na margeia Occidental.

A pirataria no Medi-OP-
raneo

LONDRES, -fi (A NOITE) — Os íorpedeirós
alliados s'úrpreliendci'nm no Mediterrâneo um
submarino inimigo quando perseguia í> vapor
francez "Caucase", O submarino, vendo-se
ameaçado, mergulhou e dcsappareceu. O "Cau-
cusc" salvou-se.

Todos os tripolantes dos vapores "Lcyinza"
Ck"Washington", torpedeados e medidos :\ pi
ipie pelos sui)inar'i!?3_iaimi^j_.íor_i.i salvos

Resistência na Cheíia dc
Policia

Os trnnicliclros o linporlndores cslabeU-i-i-
dos no liti.r.ii do S. ChrlslovAo dlrlBlram-se,
lioiilcm, it directoria dn A-soelnçno Commer-
ciiil, i-unfuruic luinUiii notlclÃinos, Essas rc-
elamnçSes fliie, então, lhes ouviu, converteu
lioje, a Associação, nn seguinte eòmmuhleaçflo
feiln nn Dr. Aurelino l.cul, chefe de policia,
pudindo consequéntcjiieiitc as uoccssiirla. pro-vidciichis:"A Sòclcdndo dc Hosl.loiicla do. TralinUia-
dores-^in Tniplcho tem procurador exercer n
maior pressão sobre os trnplcliclros c impor-
liidoros;:ost:il(i-lc.ldf>s nn litoral dc S, Clinsto-
vão, nò sentido tlc serem ulUIsndos os seus
associados nos serviços dc dcscaiga. Aos Ira-
piclielios, por muitos motivos, não convém
ncccUar esta imposição e revolveram não cc-
der os injuiicçòes.

A llcsislcnciii, para alcançar o seu objecti-
vo, promoveu mu nccòrdo com » Unlfio dos
Estivadores, do qual resultou tpic estes sc nc-
gasM-m oo trabalho nns embarcações atraca-
das, quando híio fosse o serviço dc terra lei-
to pelo pessoal da Resistência.

Os traplcliclros, usando dc um direito lc-
gilimo, coiDiiiiiaicaram nos proprietários de
embarcações que estavam promplos a guar-necer os wivciros com pessoal próprio, para
quo o serviço não soffrcssc iutprrupçãOj c co-
mo temessem violências por parte dos grevis-Ias, pediram garantias á policia, que as for-
neceu.

Mas o facto teve repercussão iminediatn
junto ás empresns de estiva, uma tias quaesobjcelou que a dclibcraçãu tomada pelos Ira-
picheiros poderia trazer como conseqüência
represálias por parle dos estivadores nos ser-
vlços marítimos,

Ora, esta situação, que vem tle longa data,
dc exigência cm exigência, provocando um
mão estar cm todos os serviços do porto, prc-cisa ter uni termo. Si estas sociedades lives-
sem um programma capaz dc nltrahir a prc-
ferenciados interessados, n sua existência sc-
ria justificável; c a sua prosperidade assegu- jroda; mas a sua prepotência desorganisa e
encarece os serviços de tal maneira, que já I
serviu dc justificativa ás companhias de na-]
vegação para augincntar os fretes para este jporto c _ Companhia Transatlântico Espano-
Ia para supprimir completamente a escala do
Ilio dc Janeiro.

E' portanto um problema que affecta os
altos interesses do commercio desta capital e
obriga os interessados a reagir com toda cner-
gia contra tal ordem de cousas. Para islo
precisam contar com o auxilio dos poderes
públicos, nfim dc <pic seja garantida ampla-
mente a liberdade do trabalho em todos os
serviços da estiva dcsle porto, a exemplo do
que se verifica cm todos os paizes cultos."

O Dr, Aurelino Leal, providcncinndoj man-
dou convidar as direcionas das Sociedade de
Ilcsislcncia e União dos Estivadores a com-
parecerem ein seu gabinete. A's 10 horas ali
estiveram duos commissõcs das referidas so-
ciedades. O Sr. cheTc de policia fclou-lhcs so-
bre a eomrnuiücação que recebera da Asso-
clação Coinmcrcial e indagou do que havia a
respeito, da parle da Resistência c da União,
bem como si estas associações haviam delibe-
rado sc declararem cm greve, Ao Dr. Aurelino
foi dito, então, pelos estivadores presentes no
sen fcabinetc, que nenhum conchavo fora ce-
lcbrado entre a Resistência e a. União, do
qual resulüis.ç que os seus associados sc nc-
gassem ao trabalho nas embarcações atraca-
das, quando não fosse o serviço de terra fei-
to pelo pessoal da Resistência; Quanto â gre-
vc, os estivadores declararam que nenhuma
verdade existo cm semelhante boato, o nem
nella pensam a Resistência c a União, mesmo
porque não ha motivo para isso.

As cüminissõc- das sociedades ,alliidida«
deixaram o gabinete do Sr, chefe dc policia
ás 17 horas.

O <.U_ NOS DISSERAM NA SOCIE-
DADE DE RESISTÊNCIA — O ACCOR-
DO EXISTE

A' tarde, colhendo informações, filiámos a
um dos directores da Itesisteticia:

— Fòmòs á Clicfaturn tle Poiicia, atU-ndeii-
do a um convite do Dr. Aurelino Leal, quo
nos declarou haver rcccliid. dos trapicbcii-os
informações tle an.eaç.-irmos a ordem, tenlan-
do impedir que os outros, qu. i-íio são Iraba-
lhadores dc estiva, fizessem serviço du des-
carga. Nada disso i- verdade.

Nós fizemos um accordo com os estivado-
res, segundo o qual nenhuma das nossas
classes trabalhará em r-.m.i casa onde a outra
tambem não trabi-.Ihe. Assim, .-. Resistência
abandonou o serviço das casas Generoso Fran-
cisco Alonso, Manoel Quadros, A. C. Per-'!-
ra, Manoel Dessa c Standard Oil. A União
dos Estivadores, por sua vez, deixou o ira-
ballio das casas Domingos Joaquim da Silva,
Serraria Passos, R. TçHcs, 'frnp.lclie Pavão e
Hasenclever. li' o que ha, não teridò partido,
quer da nossa parte, quer dos estivadores,
mesmo uma simples ameaça.

* -HtUr

Declarações interessantes do]
Dr. baias Guedes dc Mello

I-'ol t-h.iiií.ul,. n depor nos Inquorllos, ua 1*
delegacia auxiliar, nflm dc aiuirar a verdade dos
Isiiçamciitiis escandaloso-, ile- gralIDcaçõcs n
(unccloniirlos publico.-, feltbi nn oicrlpttifacAo
du Cuiiiptiiililíi Staiidiud 011, o D.-. Ixalas dc
Mello. Provocou essn providencia da pnlh-la ter
n advogado em questão publicado alguns artigos
sobro o assumpto cm "A pedidos .

1'cla turilu, foram tomadas por termo ns de«
cliiraçòcs do Dr. l/iiias dc Mello, que siio bas-
lanle Interessantes o alguma cousa mliuutain
no caso.

O advogado começou dizendo serem dc fucln
dc sua ,-iuloiiii os iirligos, não havendo nclli-s,
lior.ni, o Inluilo de aceusar fiiiiccionuiios pu-
lili.COS brasileiros. lU-fcrliulo-M- nos liinç.imcn-
tos, o Dr. Izaiiis dc Mello offcrcçcil ;'. policia
lihotogi-aphiiis dns paginas da cscripluração da
Slnniliird 011, declaroiido-ns cópias fieis dn que
consta da cscripluração eu. nola mnilllicripta.
O Dr. I/alas de Mello, depois dc respondei' o
algumas perguntas sem importância, terminou
dizendo que melhor do que elle poderiam tal.ir
ns livros o documentos tio nrchlvo tia compa-
iihiu, entre os quaes uào seria difiicil t-iicou-
Irar lunçaincnto» a cobrir de maior vergonha
a nossa administração publica, sem que ]iou-
pados jiossam ser nlé ministros tio Estudo, que
estão envolvidos, por desgraça nossa, na lama
da corrupção.

—Não posso, entretanto, arfirmar, nccrcsccn-
tou o Dr. isolas tle Mi-llo, hoje, nessa desgra-
cada situação, a expressão da justiça contra o
fiiliccioiialisino brasileiro,

0 Dr. Izalas de Mello declarou, finalmente,
tine muita gente tle responsabilidade ua S0CÍC-
dade, como elle, h.-.via cxaniliuidu tacs lança-
¦centos, citando nomes.

O Dr. Lion Roussouliéres, 1" delegado auxi-
liar. apurou já a duvida que surgiu com respei-
lo ao lançamento nn cscripluração dn Standard
Oil de uma gratificação a um dos delegados au-
xiliarcs.

Ficou provado nu lançamento ler sid» feito o
mesmo no 8o delegado e não ao segundo, eonfor-
me a duvida nascida.

¦ ¦ ¦_.__¦ i

0 Sr. ministro da Fa»
zenda exonera e

extingue
(l Sr. ministro da Fazenda exonerou, a pedi-

do, do lugar dc auxiliar dn redacção do "Diário
Official" o Dr. Esperidlüo Monteiro.

De accordo com a lei do orçamento S. Ex.
extinguiu aquelle Jogar.

i ¦«_-_¦ »

'Ainda lioje o mercado- de cafú abriu sem
negócios verificados, não a t temi end o o.s com-
pradoies â exigência do preço do 10§-0.0, pe-dido pelos vendedores. No correr do dia veh-
deram-se 4!)5 saccas ao preço dc ItíjSI-O., fican-
do o mercado liem frouxo. A bolsa de Nova
York continuou a funecionár com baixa,
Montem entraram 2.410 saccas, embarcaram
27(i saccas e o "stock" era de _05.434 saccas.

i.  O -aTU-P-i -¦ i i n

8II fil 1 Ili llí
Não voltará ã scena

A policia acliou base para tornar eliecliva
a prohibição da peça "A águia negra", que
por uma inadverfencia do respectivo encarre-
gado, foi visada, para poder ser representa-
dá. Foi o coronel Mello Sampaio, supplente
de serviço no theatro Recreio, quem deu parle
ao Dr. chefe tle policia, do quanto de iucon-
vciiiencia se continha na peça, nllcntiuulo
contra a nossa neutralidade.

O empresário do theatro, por seu advogado,
o.btçve do juiz Dr. Alfredo LUisscll um man-
dado do inlerdicto proliibitivo; mas o Dr. Oso-
rio de Almeida, depois de conferencinr com
o chefe tle policia, mandou participar á cm-
presa do Recreio que S. Ex. havia resolvido
manter . a prohibição, baseado num aecprJão
do Supremo Tribunal Federal, que "decidiu
que são cabíveis intci-dictos possessorios con-
tra os actos da administração publica no le-
gilimo exercício dc suas attribuições de poli-
cia, visto que tacs interdictps podem suspeu-
der ou aniiullar ns deliberações da policia e
subordinar a acção das respectivas autorida-
des a um poder ostranho. Em caso tle jiavcr
prejuízo a particulares, a lei estabelece rc-
cursos para instâncias superiores administra-
tiVas, bem como procedimento criminal ou
chis, nos lermos da lei numero duzentos e
vinte e um dc vinte tle novembro de mil oi-
tocentos c noventa e quatro. O mesmo Tribu-
nal eni mais de um accordão tem firmado o
principio tine n mandado de manutenção só
Um por fim proteger a nosso, cm cousas cor-
poraes ou quasi posse dc direitos rcaes c não
o exercício de quaesqiicr outros direitos,"

O Sr. cônsul da Allemanha teve hoje
conferência cem o Dr. chefe de policia.
___ > •atfti*—-¦

urna

Uma creança queimada
A' tarde, n menor Isolina, com oito annos,

filha, de José lincha, morador á roa Lopes Quin-
t;.s ii. 110, vindo do collcgio, foi aquecer café.'¦'üiuIuihIo a vasilha com liquido a ferver, Iso-
lina recebeu graves quíunáduras, sendo soecor-

11 ridu peU_A3siiteiiciyj#.-- • - —-- ..

li sessão da Câmara
ümVeeumo do que

occoi.í.eu
A sessão dc liojo ua (liuiuua dos Dcpul.nl.A

foi presidida pelo Sr. Vvspuclo de Abreu, s_P
crclarliidii pelos Srs, C.ORtn llibclrn o Marcclli»
Silvíi o leve Inicio ns líl.lfi, presentes (ilideputados.

_ A nela da véspera foi npprovailn iip»> o Sr,
(iostu Itcgo nropor umn moção congrutiiUiorlit
com a lUpulilii.i Argeiilinii, pela piissnjtem d;
thilu tia sua iudepeudeuela, Essn nioçâo fnj
ii|iiii-oviiila.

No oxpodlontc foram lidos t-lcgrunimn. do
Espirito Siuilo i- rcqucrliuciitox.

O Sr. Joiin 1'eriiella proscguiu lios eiin-.lde-
1,-içòcs que fiuln ua vc-peru, t-ui dcfcill du
acção «lti general .St-lt-uihriiio de ('.arviilho, no
(liilitesl.-idii, rcpiiiiileiulii-lhe o Sr, MllUrlclü tio
Lacerda.

Nâo foi encerrada a discussfo do ivqucri-
mento que o deputado fluminense aprejeuthu
sobre a pena de morto uo ('.ouleslii.io, por ton-
linunr com a palavra o seu iiulor,

A' ordem do dia foram considerados objc»
cio il.- tlclilu-r.içào o projecto do Sr. i!,liu|ullll
di- Salles, sobre a liidcinisslbilliliido tle fun*
cciouarios dc concurso, Indcpendcnlcmoutc du
sentença o outros já publicados; foram re-
jcituilas as renuncias tios Srs. Henrique Vol-
ga, Uarbosa ítodrigues c l.cbon llcgls, do
nu-inliros dllS CKiiimissõcs tlc justiça <• muri-
uha c guerra, sendo npprovudos us rcqucrN
meiito.s dos Sr.s. Vicente Piragibe, Álvaro Ua«
plistii, Mario Hermes c Octliclllu Caimirú, tptu
sc achavam ha dias .sobre u mesa.

Ao sc volur o primeiro nrojcclo da ordem
do tlia o Sr. Uucuo tlc Autliadii requereu vc-
rificnção tlc votação. Não houve numero. 0
deputado paulista levantou, então, uma que-
slão dc ordem, protestando contra a ch.uu.-ida
dos deputados que sc mio acham uo recinto
quando se vae verificar a votação.

() Sr. Vcspuelõ de Abreu explica quo a me-
sa obedeceu, fazendo soar os tvmpaiios, i\ V0j
lha praxe c ao regimento. E' dever dos depi_|
tados votar. No momento em que devem la-
zci-O a mesa chliina a nltciição para a votação
que se vae proceder c n quantos accorram ao
recinto não sc pódc recusur o dh-ello de voUir,

O Sr. Costa ílò"o dá cxpliccçõcB sobre a si-
tuaçáo financeira de Alagoas, respondendo»
lhe p Sr. Alfredo de Ma.va.

A sessão terminou ás Ifi e n.eia horas.
¦ ii-— i 

Café com terra r

0 Sr. ministro do Interior
visita Viíla Isabel e

Jacarépaguá
O Sr. ministro do Interior, Dr. Carlos Ma-

xiiuiliaiio, destinou a manhã de hoje a va-
rias visitas de ihspecçíío aos serviços que cs-
tão affcctos á Saude Publica.

Cerca dc íi horas, S. Ex., acompanhado
dos Drs. Carlos Seidl, director geral tle San-
de Publica, c Graça Couto, inspector dos Ser-
viços tle Pròpliylftxiíi, deixou sua residência,
dirigindo-se directamenté n Villa Isabel.

Ahi chegando, S. !-_. percorreu demora-
danicnie todas as ruas daquelle bairro, que
ultimamente esteve assolado oor uma epide-
mia tlc. lyphò. verificando c Vaio os ti-hba-
lhos dc propbyliixin quo for.nm feitos pela
Directoria de Saude Publica c notando que
o que ainda sc tem .". fazer, depende cx-
efusivamente da Prefeitura, que até liojo
ainda não providenciou para o escoamento
de brejos, vnllas, etc, que se transformam
em verdadeiros focos tle mosquitos.

S, Ex. teve mesmo oceasião dc verificai*
que existem brejos e vnllas com a altura do
cerca de um metro, notadamcnlc nn rua D;i-
rão dc Itaipíi. Após sua visita ;. Villa Isabel,
cuja epidemia dc Ijòpbo tem diminuído sen-
sivelmenlc, o Sr. ministro do Interior e o<-
Drs. Carlos Seidl c Graça Conto partiram
para Jacarépaguá, afim de S )'x. inspeccio-
nar os serviços da prophyiaxiá contra o im-
paludisino, quo ali estão sendo feitos, sob a
direcção do Dr, Fernando Soledade, inspe-
clor sanitário.

S. Ex. percorreu toda a zona assolada pc>o
mal, •visitando em seguida n posto medifO
da Saude Publica, onde constatou o de-
crescimento tia epidemia; pois a "Sala do
Banco", que ao sc iniciar o serviço tle pro-
phylaxia atleii-lia por semana tòfe-i tlc 1SD
consulenlcs atacados de impaludismo, além
de doentes de piitras cnferxiiidades, prescii-
leniente a média d-: doenles rj»c ali vão pYür
medicamentos é tlc 70. A' vista desse ròsrit-
tado. S. Ex. resolveu tornai1 permanente ti
posto medico ali installndo, sem auginenlo
de despesa, c restrin-iindo o n.-;ii-< possível o
pessoal do serviço, que está rendo feito pelo
Dr. Soledade e dous interno-;.

Durante a sua iiispecção pelas vias tlc J.-.~
carépaguá, o T>r. Carlos Maximiliauo encon-
Irou uma grande derrubada nas maltas t>er-
lencentes 10 intendente Fonseca .enes, com

Sauil- Publica, devido
Jacarépaguá, que tem

grave prejuízo para a
ao volume da agua d
diminuído multo.

S. Ex.', querendo evitar a continuação da
derrubada, cnlentlcu-se com o encarregado
daquelle serviço para que sustasse a mes-
ma, de modo a não prejudicar o volume das
referidas águas.

Terminada a sua visita, da qual trouxe
boa impressão da acção effie.z por parte cia
Saude Publica, S. Ex. regressou ao Ministè»
rio do Interior cerca tias ÍC horas.

i. -n—  ¦ »—«l_a_.il-- ....-—-..-_—— i-.i 11 . -._.,

Por uma bofetada, dous
tiros.., que não

Foi imposta ü inult:. de 50? á firma Nunes
& Filho, estabelecida á ru.i Senador l.tiscbio nu-
mero !)8 A, por vender café marca "Nanes",
entendo terra, arei.-, c outros elementos estrn-
niios ao café em g:ão,
——  ¦ _.-_i '

0 fcilso fazendeiro de !vahy
foi pronunciado

Mais um espertalhão ás voltar, com a .hi-U
tiça. Anlonio l.omeu Chavci, conformo já,
foi divulgado, foi preso cm flagrante, nò dia'
19 de fevereiro deste anno, quando pretendia
receber 40:000$ de adcantamcnlo por uma
süpposla venda de café. tlc que se di-ia com-
missario, tendo varias fazendas em ivahy,
cm Minas Geraes, A firma commercial Qu0i«
roz Moreira & C., estabelecida ã rua Gene-
ral Câmara n. 45. A policia apurou que An-
tonio Lomcii, que tléra nos lefcridos nego-
ciantes o falso nome tle Francisco Ecrnan-
des dc Souza, falsificara coinicciineiilos t'.a
Central, o que lhe facilitou a "chantago" que
não iióde executai- por completo. Processado,
foram os autos enviados á 1° Vara Grilai»
nul, vindo hoje o juiz, Dr. Auto Fortes, a
pronuncial-o, para cm breve submettcl-o o.
julgamento.

a —_?_. I.

0 Sr. Carlos Peixoto reclama
contra a áesidia dos k.

ministros de Estado
ATRASO DE ORÇAMENTOS

Soii a presidência do Sr. Antônio Carlos
reuniu-se hoje a commissão do finanças da
Gamara dos Deputados.

Compareceram os Srs. Carlos Peixoto, Al-
berto Maranhão, Octavio Mongabcira, Cinci-
nato Braga, Muni- Sodré c Augusto Pestana.

O Sr. Carlos Peixoto reclamou contra a
falta du remessa de propostas do orçamento
para 1917, por parle dos Srs. ministros do
listado, propostas estas que, pelas leis cru
vigor, deveriam ter chegado á commissão até
o dia 20 do corrente, sob pena de a coiniuis-
são basear o seu estudo deste anuo sobre
as propostas do anuo passado.

O Sr. presidente informou á commissão
que alé a próxima reunião, ou, no máximo,
até o fira do mcz, conforme fora official-
mente informado, as proposta-? do orçamento
estariam no seio dn commissão.

Nada mais havendo a tratar por falia de
pareceres, o Sr. Vicente Piragibe reoucreu o
andamento do projecto n. _, Jc IÓ1G, que
pi-op c a venda, depois de aval::.das, das ha-
bitaçóes que constituem as villas prolcta-
rias M. Hermes e Orsina da Fonseca, projecto
esse immediatamcnle distribuído ao Sr. Cin-
cinalo Braga. O projecto u. !i(i, de 1!U-, re-
lalivo á-cessão de terreno á Sociedade Mu-
sical de Concertos Symphonicos, foi dislri-
buído ao Sr. Alberto Maranhão.

E foi só.
—"-'¦' -¦¦¦¦-¦> ¦¦¦ M^—aaBg^Efcw^——-—-¦ ¦.-.»¦.¦¦_¦_.¦¦--.—.—-w

!ass uma lencia
O juiz da 1' Vara Cível, Dr, Alfredo Rus-

sell, declarou, por sentença dc hoje, aberta a
faliencia tio negocianlc Manoel i.uiz Cardoso
Leal, estabelecido com botequim í- rua i!ue-
ihis Aires n. 21, o qual confessou insotvutn-
lidade. Fòi uomcadu syndico ò credor l.o-
que Moraes Costa,

aamanai-waumc—n—M
Na rua Real (írnndexa, o cavouqueiro Cer-

muno Antônio Pires, depois de discutir com José
Míirlins, foi por este aggredidò a bofetadas,
Indo á casa acinav-se, Pires voltou, desfechando
dous liros de garrucha no seu nggrcssor. Preso
pela policia do 7" districto, foi autuado. Os li-«
los não ottingiram o alvo.

a—.a»-»" ' ——— — -
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A' lorde, no P districto, foi feita a acareação

entre Antenor Marinho, o "Moleque Antenor"
O Iodos os empi-egatlps da firma Gonçalves,
Campos & C, em numero tle 12, visto não ter
cílc reconhecido tis principaes sócios. Antenor
os foi passando em revista, mas não rccouhe-
céu nenhum. Chegou por fim á delegacia o em-
pregado, Sr. José Ferreira Coelho Moreira.

A' sua entrada, Antenor, pela primeira vez,
com firmeza, disse!

—E' esle,
E continuou n affirmar. Os signnes pliysiono-

micos do Sr. Coelho coincidem com o.s ..e que
."r.tenor supponha ser o Sr. Campos, c que, di-
zia elle, fora o contratante cia morte do Sr,
Paula c Silva...

-m _»-»^HS»_Of*-"-¦¦¦--"••«¦"¦*'-'¦ -i.ii.L1-

O mercado cambial abriu mais ou menos
firme, ás taxas dc 1 Ü11I32 e 12 ãilfi d.; entre-
lauto afrouxou para 12 IM, e depois para
12 ü.Ki, tendo íumeionado alguns momentos a

1-1 -1_ /|d_ e i2 Í
Os esterlinos foram
19?í)00 .c ii 20?000, o
com fi a 0 1|2 "[" de

12 8Í16 d.uvra fechar
negociados a 19§800i

as [etras do Thesouro
rebate. A bolsa csleve

muilo animada para ns apólices do empresti-
mo de lülií), o 77(is. e gara acções das Terras
e Colonisação, n íí. 500: das Loterias a 14S* e-[">$, seguros Minerva £ 2!"o, das Minas de São
Jeronymo a ÜGíriftü o 27, e da MeUu>ram,çnto's nníund.38fOiio...-- 7 .'siUtahcia.

Grande exposição dc moveis
Rua do Theatpo nj.—ToIòphon- 47G G,

cia Yiiuiusas c!c£u^10
Curam heniprihoiçlcs, males c!u ütero,
ovarios, urinas e a própria cystile,

chies c
elcgaii-

les compram seiic enxpvaes no 1'AI \CI0 DAS MUI-
VAS: — 88 Ilua Uriipuayana b?. — Ilio. — 1'cçain
catálogos.

as as N oi vas-

V» Ex. deve ter ouvido falar nos
nossos moveis; venha vel-os,
em nossas exposições c yítííí-
cará cjuc tudo quanto ouviu ainda

eslá aquém da verdade.

Leandro Martins & C
OURIVES, 39-41-43

OUVIDO.., 915-93
= .'22652: =

Loteria da Capital cxtrahicla HOJB, íoi
vendido na acreditada agencia de L.oujyv;

"ao Vale Quem Tem"
Rua do Rosaria 96, esquina da !.l

i do_Mftranh5o _ í

^_...-, .---„->_-.
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B-.-.iLtlVI í_9os*e5ra
ileraclllo Augusto Moreira c sem

filhlllhos, Maria José Lourenço dll
Silva Itcrutli c seus filhos, Ernesto
ücrutl e sua esposa, Cesnr Augusto
dorelra, sun esposa e filhos; Mario
l.afayette Moreira, sua esposa e li-

lhos; Antônio Alves da Fonseca, sun esposa
11 filho ; l)i*. Cincinato Simões Corrêa, sua
esposa -. filhas, Arinnndo Cunha a sua espo-
rn, Manoel Carlos Moreira c sua esposa, Ma-1
ria 1'ia Moreira e suas irmãs, convidam seus
parentes e amigos para assisti.* á missa dc
7" dia c e, p r alma de sua querida i sempre
lembrai > esposa, mãe, filha, irmã e cunhadaHELENA HKIOTTI MotlEllu. mandam eelo-l
l.rar nn aitnr-mór da egreja dn Candelária.
ás 9 I- liorns de amanhã, 27 du corrente,
eonfèsinndo-sc muito gratos pelo seu com-
pareci ini nto,

B.Antia Maria Loureiro Cha ves
Seus lillios. noras o lietoa coniniuni-

• am o fallcclmcnto dc sua idolatrada
mãe, sogra e avó. .Seu enterro acra
amanhã no cemitério de S. João Ba-
píista, saindo o foretro an 9 liiira« du

ardia, do America Hotel, rua do Ca>>
231.

Um aiigmento nas contas
Um caixeiro que fez máo

negocio
Vinha o padeiro rum a conta mensal,

O' rapaz, tu uognicnlus a conta, diiii-me
a (lirfercnça, i|uaudo no (Tiigi.ineiitn, o ga-
iihiis nus cobrou.,-

• IVIto.
Vinha a uiodlsta.

A senhora fa/. um iiugniciito...
•¦•• llciii Ido.
Vinha n leiteiro, o quilauuciro, Iodos >,,•

les "funccioiiarios" <iuu nos primeiros diim
dn mez véui nniavelmento entregar o ni.il>
fluindo papel: "O Sr... Deve...".

A inosinn proposta c os funccioiiarios saiam
n rir.

•••¦ Quo senhora esperta I SI o homem é
quem pagii.,.

li assim Mine, Eiuiliu Pra/erea Parla In
fu/.cudo a sua mesada, que < ahastndo Sr.
Francisco Monteiro Pires llcscoillavil u.i l'ri-
gue/ía do seu urmii/i-m, á rua Mnrlz u Une.
ros n. ,'|'I7,

Um caixeiro do Sr. Pires Iiiillguou-sc.
lão bom! Vou•-• IC demaisI O patrão

/.dar pelos seus Interesses,, que talvez *t-
.iam meus algum diu.

Américo Sanches, o caixeiro, fez a denun-
cia. liai casa, as explicações, brigas c, ha
dias, quando o Sanches foi A casa dc mi-
danic, no mcMiio armazém. Ires tiros levou
dn jnnclln, Fugiu sem as balas no corpo,
que madame não atirou bem.

V. o caso fui á policia tio iã" dislricto, fi-
cnn d o tudo ás boas. Nunca mnis, porém, rei-
mui a harmonia no casal, Esta noite dis-
cutlrnin; iiindnine velu á jnnclln c bradou
por soecorro, Próximo moram o escrivão lio
l''òro, Aivioly Ciivnlcantl, e o Sr. coronel
Goldsehnildl, que. eavalhclrosaincnte, corre-
ram n proteger .Mme. Prazeres, Foi a po-
licin Ininbcm, Uns queriam arrombar a por-
Ia, outros ubstnvnm. Lá dentro, tudo em si-
li ucio. Depois do esc llldillo a cousa foi sc-
rimando. O Sr. Pires, agora, anda assou.-
brado. Não vã madanic fuZLl-lhc o inesm i
que ao caixeiro...

O QUE SE PASSA FM MINAS

Informações
dos correspondentes
especiaes d'A iNOlkli

-«Xtl*-

s S URI
Moléstias das

teto n.

res malvados
—*—

Uti:* septu eenaria fe^da
Alipio Fernandes Rodrigues, electriclstn, te-

vo a tlllu ou a desdita de -er genro do Sr. Ma-
thias Santos, dono da casa á rua Joaquim Sil-
va n, 77, a quem respeita cegamente.

Alugou Mathias a casa a .losé Cândido Tei-
xeira e sua progenitora, D. Cândida Joaquina
dc .Ics'j:, senhora dc 70 annos. Atrasando-se
os inquilinos no pagamento. X

Sypliilis. Moléstias das senhoras
K-ireil.iiiieaios urcllirnos, (sem (iporar.jcs), gutior-
rliciti chroiíicas, cjslite.s, lijilrocoles, luipulcacln,

c ospormatorrlica
fura especial e rápida polo

OR. CAETANO JCtfíNE
dns !).'tí II o das 2 ás. 5

LARGO DA CARIOCA

Falecimentos no Maranhão e
no Piauhy

S. LUíZ,-% (A. A.) - Fallcccu b Sr. loa-
quim Anlonio Moreira, sócio da firma Morei-
ra Silva & C. O seu enterro, que foi feito
com lodo o rigor do rito mnçon, leve grande
acompanhamento.

TIIKUKSINA, 2d (A. A.) - Fnlleccu o Sr.
¦losé Saraiva Ribeiro, escripturario da Delega-
cia Fiscal.

¦ «gota» «

pio c seus companheiros oggrci
brutalm dc que um empurrai

luas mandou
o genro, acompanhado dos incih iduos Manoel
Jtisi de SanfAnna e Jeronymo Dias Junior
destelltór a casa. Oppóndo-se o locatário. Ali-

iiggrediram-n'o e tào
, .ão fc/. jogar ao

chão a septuagenária Cândida, que recebeu
ferimentos.

A policia age conlra os tres malvados.

l.liirío Sortimento di' Objecíos para Presente
enccml.r a-se na casa ISIDORO MARX
- . ¦¦=- 138, Ouvidor ...: '...' =

Charutos Alliados- gjj'
Jo Havana, u 000 réis.

>! Ideal,
¦ai fumu

_#3t>'_

antas
ganhar mais um

o vae
Os OG-estnduanos do general Dantas Bav-

veto, residentes nesta capital, vão offerccer-
lhe, depois de amanhã, mais um busto seu,
em bronze. Vimos bojo esse trabalho uo"atelier'' do esculptor Benevemito Berna, queo executou. I?' uma obra de arte que merece
attenção de verdade, por todos os motivos,
notndamente pelíi perfeita semelhança e cunho
artístico, e mais porque é trabalhado em
mármores nacionaes, de que o esculptor Ber-
na 6 nm dos maiores propagandistas.

O busto do general Dantas Barreto tem 53
centímetros e pousa sobre um pedestal dc
mármore amarello, de Caraça, Minas, e mar-

« rtia»» ¦- ¦ -

sgostos e lysol
O fisn de tudo».

Em sua residência, á rua. do Aqucducto, 28,
casa 2, Maria Monteiro, portugueza, com 21
annos, casada, porque estivesse desgostosa de
viver, ingeriu certa dose de lysol. A Assisten-
cia n poz fora de perigo.

t «H^ ¦ 

TSrs. Pinta elsa Rocha,

Arthut* Fernandese
Advogados

Vx'OS.VKIO, 1UO TEL, 749, NORTE

iSsias
Pâlfí

rdo, de S. .Íoão d'El Itey, Minas t«m-
cuja columnn, dc l,m30 dc altura, é
i bysanlino. Em frente c sob o busto
m galho dc louro, symbolisando o

more v
bem, e
do esty
existj i
mérito.

fí-:se no-,o trabalho do esculptor, cm m
mores nacionaes, dos monumentos de D. Isi-•doro Erasmo, em Valparaiso, no Chile, e dos
almirantes Tamandarc e VVnndenkolk, nestr
capitai, fntre outros, estaca amanhã em cs-
posição na rua do Ouvidor, na casa "Au Car-
naval dc Ver.isc".

ti

A Prefeitura não pagou ainda os alugueis dos
prédios escolares referentes aos mezes de
novembro e dezembro do anno findo.
Entretanto, alguns mezes do corrente exercício
já foram liquidados. Alguns proprietários pc-
dem, por nosso intermédio, uma providencia ao
Dr. Azevedo Sodré, esperando que S. Ex. or-
deuo a regularisação das relações entre elles e
a municipalidade.

"*SKM

Taí H.eurs pour mes
Confeccionam se, pelo rigoroso corle In-
27. dc miiiislcr, nos ''ateliers" de alta cos-

ies, á .'ua S. José, 80:
io

tura. de Mme. Guima
telep. l.íiül, Ccnlral. ProVimo á avenida
Brãiico.

<"> MON! E-3J3TO
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'.lo-.
pela .¦.!
termos
]i!i'rein
pqttilib
judicio,
tniiiisli

.Vil s

'ú-ys^ seni '8HÍ3
liuui com que estao sendo administra-
!_ finanças dc um paiz pode-se avaliar
impliciduile com que sejam posto.; os

a-/ questão. Quão mais se itppróxi-
cites_ ila velha formula simplista do
io entre o yasto ti o ganho, tão meus
amante estão as finanças sendo .«í-
idas
iliac reconhecidamente angustiosa

cm que •slamos, qual à o problema que nu*--
Ue pedindo immediala solução? Nós temo;certeza dc que com o nosso naulm actual ecom ¦) uaslo a <iiiç somos obrigados pelas des-es, não poderemos recomeçar paraaijamenlo da diiiida externa. Lo-tlução immediirla só lia dous ai-w pioprio Calino occorreriain:—

gaslo, ou auomentur o ganho.min da Republica affirmou em' une já desceu, no uaslo, ao mi-
podia ir, <;o passo que acredita
no ganho ao máximo da possi-Iníitluilc. Suas tendências são, pois, para du-umentur o ganho,

Como ?
Por imposto-, nonos, snppléniehlarès. Kadamais justo. Nós soffremos tanto da queria.quanto os belligcrantes. Lá as imposiçõessubiram a c.ilras fantásticas Si nós ealiues-semos economicamente ovgankadrts, de modoa tirarmos beneficias dn guerra, a situaçãoseria outra. Mas. desde que só tioemos

prejuízos, nós somos praticamente•m guerra. Os mius que sobrea an:n; incuilaueis — scío '

pesas norma
o anno o ;>(
f/r), ei ,.¦/;... -a
vil res que c.
ou cortar o

O Preside
sua palestra
nimo a que
nno ler ido

eom
um
recue,
dc u>

Inu
caiu li.
as ,/,
HiíV c
do o
nalisi
rol, .,
nem
pare, i

O
lua,
dos
a-i

ella
novo

•• rra.
ípnemos,. porím, que. o Coi'tíri! o outro aloilre: cortar
lpesu.1. Será possível cortar'.aIas no orçamento da despi
ivão da economia cair sobre

nos
impostos

.'{*

{.O;.

OS.

uno des-
linda mais
ainda 1 10

ia ? Quan-
o fuiiccio-

pela política eleito-
tlisinos que ora sar-
sías novos não ap--orle orçamentário ?
nha duiiiilas. A si-
ue não ha pão: /o-

razão. Tenha elle
tinça (.'.- que stí/wi- MtWRICIQ JQít

mpcrirophiado
smos sentiment
torno ilos impo

em torno do ¦
rilO qne não te
a da casa em o
ii, nenhum tem

>• íineigo a sea:;
uma d

10 RESTAURANT 00 CLUB
TENENTES DO DIABO

Avenida Rio Branco n. i 73
Bxcelienle troupe sob a direcção do nabarotisla na-

cional . JÚLIO Dli M01IAKS ! Ilosalbn.caiitorii á ilireccfio;
Vrlétto Fuugórò et Miul-Duissy, cantoras á voz; Bella
Siniiya, dansariiia i)|>ieiitiil! Duhií, cantora liespanliola I
Cloila Tellcs, bailarina liespnnliolu ! Trio Kanitz.biillari
nas russas I Sornlll Oioi'gis,ilaiisiu'inas á traiulbrniai;co !
Duo Mayer, duclistas cinnieos!

Oianiii) corpo de dansnrinos de prof. Cyro!
Urcvoinento: sensacional progruinuia extraoidinario !

« ^t»g»—«

Uma commissão visita a
usma de Bom Jardim

Segue amínhã, cm carro especial ligado ao
Irem das li horas da Central, a commissão do
Club dc Engenharia, sol) a presidência do almi-
rante José Carlos dc Carvalho, acompanhada de
representantes da imprensa desta capital, a vi-
sttnr as usinar de "briquettes" de lurfa cm
tiom Jardim, Minas Cernes, dc propriedade da
.Sociedade Anonyma Empresa de Propaganda
Universal, da qual são directores o Dr. (iscar
dn Motta Maia, presidenlc, e dircctor-gcrcnle, o
coronel A. F. Castello Branco.

Da Barra do Piraliy até Bom Jardim, seguirão
cm trem especial, posto á disposição da com-
missão, pela administração da Rede Sul Mi-
neira.

A commissão vae. verificar pessoalmente o
adeanlamento em que se. acham os trabalhos
liara a fabricação diária dc 200 toneladas' de"briquettes".
-. „.^_i—.i^tftfc^ ._ m)[| _

~ r. TeIIes de
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Deixou urutu rcconlnçrto uo csplrllo dc to-dns a locnnlu cerimonia da cõlhiençiin do re-
llílto do coronel J,.iio llswnhl |>|||Jjs .luiiquci-
in, actual ntfculu executivo, ua sala d,>s ses-
sqcii da ('anuíra Municipal,' uo dia lá do car-
renlo mez.

Em plena sessão da i-dllliinuV, (Ipsoórtlnnilo
o referido retrato nrlns senhorltns Uitlniia
Magalliâct, c Zalra Silveira, uo som dn h,\-
nino nacional, usou dn piilnvru o Dr. Aiuc*
rico Sulgueirn Am run, que >'iu nome dos of-
firiiuii. s. ciiallcceiido nu quulldndcb pcsisoarsdo hoiiiciiagcado u riliinbriiud.i os sendíon
que o mcsinn Im prestado no município, lc/
a entrega dclle á municipalidade,

O tiorciiici Oxwnld proferiu palavras de agra-
dcelnicnlo, .iivrccciil,indo ijuc, si tem sido
ulll na sua terra n.it.il, age cm cuiiipgmcnlo
(lc seu dever, I das palavras foram dilas com
a mais < i\a cnn ;»m>.

Tnmhcm usou dn palavra o deputado Pc-
dro Bernardo Guimarães, escriptor de mérito
o poeta Inspirado;

Susp.-osii, afinal, a sessão da Cuniara, o seu
presidente fui iicompniilindo oor h.vnns. sc-
nhoras, autoridades, membros do dircclorlo
político, por variai pessoas de desini|iic e pc-Ia banda musical "Santa Cecília" atí it >uh
residência, onde. offercceu a Iodos um ciijii)
de ngua. Orou, nesta oceasião, o capitão íoão
lliheiro dc Andrade.

Ilcalisou-se, ,\ noite, na cnsn do coronel Di-
nlz Junqueira, uma "solrée" animada, o dis-
liaria.

Iii-piitiulo iierni.iiii, Guimarães
Esteve nesta cidade o deputado Pedro Hcr-

nardo Ouimnrães. Seus amigos o admiradores
foram cumprlmenlul-o, orando em nome dos
mesmos o Dc. Josd Uurnler I'. de Mello, que
produziu um bello discurso, recorda mio o no*
me de Hernani.) Guimarães, pae, tocando des-
farte na corda mais sensível do coração do
iiinstre hospede. Esle, cm aprimorado discur-
so, agradeceu aquella prova de estima quolhe. davam seus amigo?.

ACUAS VIRTUOSAS DE LAMDARY
Eazenio-nos éc>> das legitimas reclamações

que até nós lém chegado contra o horrível es-
tado das pontes sobre o rio Mnmbiiea, prosi-
mo no Hotel Mello c sobre a represa pr»xi-ma ao Correio. Esburacadas e ameaçando
ruína iniminontc, essas pontes não demora-
rão a cair. A próxima ao Correio jã deu can-
sa ao desastre oceorrido com o carro de boi
do Sr. Urbano Villela, c a próxima ao Hote
Mello não tardará em proporcionar a sua no-
Ia triste. Isso é tanto mais exíranhavel quan-
to, tendo sido dado pela Secretaria da Agrl-
cultura nm auxilio para sua reconstrucção,
esse auxilio foi desperdiçado com as obra
da cadeia e do Forüin, para que se satisfnç
uma fulil vaidade de se fazer dc A#ui>s Vir
tuosas termo de comarca. Ora, o município
iem rendas, pobre, só vivendo das suas foir
les mineraes, seria mais natural que o di
nheiro fosse empregado em calçamento, ar-
borlsacjão, melhoria dc pontes, cmfim, cou-
sas ateis.

Xão eomprehendemos que empenho ha em
ser esta villa termo de commva, tendo nas
ruas atolciros, sem esgotos e sem luz electri-
ca.

Outro facto que merece reparos é o pesado
ônus do aluguel pago pelo Estado pela casa
onde reside o prefeito. Possuindo o Estado
um magnífico prédio, (o que se está adaplan-
do para Foram) não sc comprchende que sc
paguem 30.0$ por uma casa para o prefeito c
10IIÍ pela que oecupa a Prefeitura. São pre-ros cm desproporção com a vida cm Águas
Virtuosas, onde se paga por uma cspíçmtiaii
morada o máximo <lc 508000. Alíni disso o
prédio( pertencente ao coronel Lisboa), sof-
freu grandes obras que o melhoraram grau-
demente, á custa dos cofres münicipáos, con-
vindo que isso fosse descontado nos alugueis.

Reconhecemos no Dr. Pimentel Junior me-
ritos de bom administrador e, por isso, con-
seios dc que prestamos serviço ao povo de
Águas Virtuosas, fazemos estes commenla-
rios que submettemos á apreciação dc S. S.,
esperando que calem cm seu espirito, O mo-
mento não comporta despesas sumpluarias.

- ...... 1 ^*m i —.—., ¦ i 

50:000$000
Amanhã

CENTRO LOTERÍCG
Rua Sachet n. 4.

i <» n

«Revista da Semana»
Mais um numero optimo, pela variedade

dos assumptos, seintillação literária do testo
o arranjo artístico das paginas, o que ama-
nhã circulará. Todos os elogios dispensados
á attrahcnle e elegante "Revista da Semana"
são merecidos, pelo seu constante empenho
em agradar.

i ¦ »<?>» t

Dp. Etjfvar Al)ran«esT^KSef
pelo Pueumotliora.x - líuh S losí 106 ás 2 horas

¦ «m «

SANTOS DUMONT
A inauguração amattiliã da

Escola dc Aviação
liilisnu-sc liiiulcm. i

rocia, a scisilo iu.ir.ua
om grande cniicor-
promovida pelo Acro

('llili ílraslíclro, cm honra .i SilIltoH Duiiioiil.
Ã <iual usiisllraiii liimhcm us rrprcscnl.uitc.
i!>> governo,•• O 1'liú-lango servido pela sorvclcrlu
Al car esteve animado, procedendo-,c du-
im.iIc o mesmo ao aortclo "aslral", que leve
o cguluti' resultado: 1" prcniin, li. 10, coube
an Sr, Dr. Itaul Itcnrdy do l.eiiiosi 2,( prumln,
li, 17, no Sr. .lo.ié da Silva, o .'»'', I" e .'>" prc-
mios uo Acro Club üruitllclro, por nao lerem
>!'!n piisiilldos os rnspccllvo.i rarlõe.l,

|-'sscs preuiio.. o Acro Club UrnMlelro des-
tlnoti-os como preinioü nau corridas n rcali-
fiiivcui-su a 1' do .Inibo, no Dcrby-Cluh, em
homrnOUelil a Sanlos Dumont.

Haverá nmnnhã. ns 10 horas, a Inini-
KurncAn da escola dc avInvAo do Acro Club
Hrusllclro. com a iitmlstencln do inundo offi-
ciai, A rol ducção para o Campo dos Alfon-
so- suri dc meia em meia hora, da eatil(fio
Marechal Üermes.

- - Do Sr. MAnoel dos Santos recebemos o
seguinte tclcgrammii:••() engenheiro Nlcoln Sipilo vae propor a
dircctoria do Acro Club Brasileiro que rc of-
fereca ao grande aeronaula brasileiro San-
tos Durnoiit uma medalha dc ouro, como re-
COrdacão da propaganda folia em prol ou
aviação ua America do Sul, propondo Iam-
bem rjuc seja nffixndn uma placa de bronze
na sédc do Acro Club Brasileiro, rcprescntnii-
do o primeiro vôo do grande aeronaula. —
ia.í .Manoel dos Santos.''

As xarqueadas em
Minas

[UJZ DE
itigurott-sc
ponuiceno
rtencente
stro.

FORA, 26 (A NOITE) r
no mtinicipio dc S. João

uma importante xarqueada,
a José Gonçalves Barbosa

» "*«»¦ -
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Os alumnos das Faculdades Su-
periores ea Companhia Jardim

Botânico
Conforme foi noticiado, os alumnos dos

vários cursos de todas as faculdades do eu-
sino superior resolveram solicitar da Campa-
nhia Jardim Botânico lhes torne extensivo
o beneficio da reducção das passagens, de
que gosam os alumnos das escolas muni-
cipaes.

Amanhã, ás 1-1 horas, reunir-se-ão, na. sa-
Ia do (lircclorio acadêmico da Escola Poly-
technica os representantes dc todas as esco-
Ias superiores desta capital, portadores das
respectivas representações assignadas pela
maioria dos alumnos e por numerosas com-
missões, afim dc deliberarem sobre a eu-
trega dessas representações a dircctoria da
Jardim Botânico.

¦ lil» ¦ ——

fof mes. A. Rosenvald & S. Ribeiro
Chapéos para senhoras (modelos). Importação directa

•le Paris de fantasias c mais artigos cie modas

Rua Sete de Setembro, 95 -¦
]3

Avenida Rio Branco, 128 —
Ediflcio d'«0 1'uiz»

RIO DE.JANiEIRO
- » "**—i i ¦

• !• andar

Sobrado

uFON^FON"
Um bom numero do "Fon-Fon" distribue-

sc amanhã. 0 elegante semanário traz am-
pias informações, cm texto e gravuras, todos
elles do actualidade, c entremeados de bellos
versos e trechos de prosa escolhida.

» «i» t—— '¦ -

AU PALÂÍs
Artigos de A • qualidade a

preços-de reclame
12S — OUVIDOR

KMKXdMrSB --utUESEBflnBMiJiUáM kO«U!ttÍUSUBh>

ies
Clinica cm jçcral — l!sp. moles

u pintos. Cons. IV. Carioca n. 8.
SCCC —lícsiil., Av. Jleni .le Sc

iVlenezes
itias '!iis íüiihppas

:l ás fi.—Telenh.
ri TclcpVO I-f- CChamados a qiiahiuei* hora.

OITEem Jacarépaquá
Sendo impossível ao vendedor da A N01T12

psiççorrer lodo o extenso bairro de Jacarcpa-
guá, para attender ii grande rpinutidade de
leitores deste jornal e eom o intuito de sanar
esse inconveniente, attendendo assim ás rc-clnmacõcs rpie temos recebido, resolvemos es-
[abelecer naquclle bairro a venda também cmlogares fixos.

Assim, os leitores da A NOITE cm Jaca-rcpngiiã poderão adcpiiril-a nos seguintes pon-<s: hstrada da Kreguc/.ia n, 1.159, Cate e Bi-ihai-es* listrada dn Taepmra n. 5, Casa Func-r.iü.i; listrada da Freguezia n. 821, botequim

í às 4, Reshf,
de

Itorio: rua Sele
setembro n. 00, .(,isrua Maciimlo ae As»i8, üi), Cí.ttete,

BK. .¦¦¦
Por lelegramma dc Recife soubemos ter si-

do inaugurada hontem, cm comniemoração ti
batalha de H dc maio, a bibliothcca ih> 11)"
batalhão dc caçadores, tendo a acta dc imiu-
guração sido nssignada pelos officiaes e pra-
cas. Entre estas figuraram quinze que eram
analphahetns, quando cm cometo deste anno
o tenente-coronel ísidro de Figueiredo assu-
miu o commando do corpo.

Si todos os coinmaniiant.cs de batalhões, de
grupos e regimentos do Exercito dessem ao
problema da extineção do analphabetismo a
devida e indispensável attenção, a extineção
dessa vergonha das fileiras do Exercito seria
dentro <lc pouco tempo uma realidade. ínfe-
tixmentè, nem todos querem attender a lissé.
honroso aspecto do dever militar e os gene-
racs inspectorçs também não ligam attenção
ao caso. Não ('• isto uma affirmativa sem ba-
sc. Basla clizer que, até agora, nenhum dos
generaes inspectorçs sc lembrou, nus revistas
de exame, de fazer iiichigaçõcs relativamente
ao ensino cios analphabetos.

li, entretanto, o artigo 84 do "Regulam,mi-
lo para inslrucção c serviços gemes dos ctír-
tios arregimentados" exige que "os capitães
empreguem Iodos os esforços paia que as
suas unidades não apresentem tinalphabetos
nos exames <lc inspecção". Mas os senhores
generaes deixam de lado esse. pobre regula-
mento c inspecciounm a ^c-n talaute. Eiii grau-iic parte elles c os commandantes de corpos
são os culpados de haver ainda ainãlphaüetos
no Exercito.

0 Sr. ministro do Exterior
conferência

Esteve esta manhã cm demorada conferência
com o Sc. presidente da Republica o Sr. Lauro
Muller, o qual, ao que constava, foi Iratar com
o Sr. presidente da Republica de assumptos
que sc prendem á questão do Contestado.

Não fosíe tíi, mas foi teu
irmão

E tome bengaladas!
O Sr. major Marcos Pradel de Azambuja,

commandante do forte dc Copacabana, teve,
ha tempos; uma questão com ura irmão do
Dr. Octavio Campcllo. Hontem, na Egre-
jiiiha, o major encontrou-se com o Dr. Octa-
vio, aggredindo-o a bengala e fugindo em se-
guula. A policia do 30° districto teve coube-
cimento do facto, abriu inquérito e fez sub-
metfer o òffendido a auto de corpo cie delido

Os bairros
clamam!

O QUE É» PkeOlSO OUB SE
PAÇA Í'A)M UKCiENClA

NA (il.DItlA

concertar on eanoü tfnunn ijiio levnm rusn
prccloio lhpiiii'1 n<<s luormlorus da rua liarão
de (iiuiratlba.

NO CUNTHO DÁ CIDADE
fechar a OHtálngem á rua Frei ('anecu nu*

mero 513, que se encontra em eslado de com-
phla sujeira, iiuli-hygiciiíca.

recuar u unlco prédio qua prejudica u re-
forma da rua Sete dc Setembro, o dc II, lllli.

X.V PAVÜNA
cullfirar unia piliistra Hobre n cncunamcn-

to iPnr.ua. nn esquina da rua Ferreira l.cltc, me-
ilida essa c|tiu, só clln, basla |>i:ra tirar dn si-
Inação em que sc aehiini os inlcllzcs moradores
du rua Amando, liberto ha já MU annos, mas
que ale' agora não tem água.

NO ENGENHO VELHO
• calçar o pequeno trcçhn da rua llr. Salta-

mini, un antigo llippodromo Nn loillll, compre-
hendido entre n prnçn Affonso Pcnnn c a Ira-
\essa S. Salvador, ora convertido cm iinuuinilo
paiilano. (|ne ülivergonllll os bellos oitis que já
orlam os passeios dc í)m,50.

II)

Fü OE ARROZ '•: ", melhoro

1.^ 

«•—^. ^> -w uno 4 o mais e.l-
-<<A.J>Y «•., A.ii.o™.ito,-*!+-»*¦¦"-" -»- ineiliciiinlnmui-

to perfumado. Caixaiyvu, pelo correto H.SiuO.
Vende-se om todas as 1'erlhniiuias, Plnunia aas
c Diugnrinsüno Deposita: 1'erluiuaiia Lopes,
Una I iiigu.iyiuia il, IIio.

Mediania 100 n. «le soilo onviaremos o ca-
taloco d>:

CONSELHOS DE BELLEZA

u

No mnliidoiiro de Smiiu Crua
in. n i im ¦¦¦¦¦¦ul in  i i m i in ¦¦¦¦»

Abai Idos liolui ftOO rezes, 711 porcos, 'J8 cm'
licjroH o II vllidlos.

Marchanlcs; Cândido E. dc .Mello, ;,u p, •
!l ji.i liurlsli >*i C, % r.j Alexandre V. Su*
brindo, -I p.| A, Mendes & (',, fill r,; l.lnia fi
Fllhus, .Ml r., ó |i. o il v.; Francisco V, Cou.
Inrl, II r„ KK p, c 12 v.; C. Sul Mineira, ?j
r.i (!, Oeste du Minas, ;r, r.; Jnão Plumita ilj
Abreu, 'i'\ >:; Oliveira Irmãos >*i C, Ini r., Ul'
p. c II v,| lliisill.i Tnvnrui, 'JH r. o 13 v.; Cas-
tro St (',. :io r,: C. dos Itulnllilstun, n> r,t
Porllnho \ C., ^4 r.; I.ulz linrbnsa, 10 r.|
l;. P, Oliveira, 12 i\: l'criiandcs St Murcoin
des. lá p., e Augmlo M. du Moltn, a« é, c II v

Fora inrejfitado.i 10 II Vfi r., 5 p., 2 c
e I Vi

Foram vendidos: -1.'» II r.
Slocki Cândido li. dc Mello, 131 r.; Dnrhil& (!., fla: A. Mondes ít C„ 113; Umn St Vlhos, I4ÍI: FrnnclHCo V. Goulart, atlj c. Sul
Mineira, Vfi; C. Otstc dc Minas, 17."i: C. iif.'
Uclalliislas, 105; lohn IMlllCIltu do Abreu, 77;
Oliveira Irmãos ,v C, I
Porllnho .*;• c... fWi K
itarbosa, 111; Augusto
tal, 3.318.

No cnlrcposlo de S. Diotro

!l!l; Castro *i C„ ai;
P. (IIiveira, 306* I.uU
M. du Moita, 17. Tu-

0 Irem chegou ã
Vendidos: .",12 .'II i
Os preços foram

?IS0 ii 9500; porconeiro
S8U0.

No nialmloiiro

lc 1Ç600 a I-8UI'; vilcll

hora.
i*., li p„ an e. o l.t v.

os seguintes: rezes, d>j
du 18300 a 1 $300; car-

os, (lc Ma)

da Penha

Abatidos hoje: 'Ji rc/cs.
Carnes congeladas

.'lüo rezes foram abatidas hoje,
1|3 foi carimbada para
tal. Abutcu-ns Caldeira

.. consumo
& Filhos.

sendo qt
desta capí

«••j

fls pe morrem fulminados
No necrotério policial tiveram cnlrada pe-a manhã os cadáveres de Roberto Êheiv

c Avellar Anilo, ambos empregados d.i

Roberto linha 21 annos, era
nacionalidade norte-americana
rua Christovão Colombo n. !). c

i.iado c residia no

a policia local te-

Carli
Mfllil

O primeiro era njudnntc dc electricisla c
trabalhava, cerca das õ horas, na usina da
rua Frei Caneca, quando foi victima do ac-
cidcnle.

O segundo era fiscal de bondes c foi vieli-
macio quando imprudentemente agarrou um
fio <\c illuminação electrica que rebentara
esla madrugada ua rua da Saude.

solteiro, dc
residia á

Avellar era
italiano, tinha .'10 nnnos, c
becco Sapucahy n. 11.

Dc ambos os accidentes
ve conhecimento.

1 nm» I. ______
Leiam no dia 1*. o "JORNAL PAS MOÇAS,"
Desenvolvido festo e bellas pliologrnpliins >1« diver-•¦os assumptos queso preinlein á vida carieca
Imnortnutissimos tralialhos do professor Moralcs ile In-

Rios e muitas outras composições do literatura dos me-
Piores o mais apreciados oseriptores modernos

4s moças da agencia posta! de
Avenida retiraram da circularão

o sello de 4oo réis!
—As senhoras que trabalham na agencia do

Correio na avenida Rio Branco desconhecem o
sello dc 400 réis, que tem a cffigie do Sr. Pru-
dente de Moraes, veiu dizer-nos hoje uni com-
ínerciante. Toda a minha correspondência cm
que são elles empregados c devolvida, syj> o
pretexto de que não são usados!

Fomos verificar a veracidade da informação.
Dc posse de uma carta, porteada com um d«-
cuiellcs sellos, fomos á agencia. A senhora quese encontrava no "guichet" dc registos exa-
minou o sello, declarando ter duvidas quanto á
sua validade. Em lodo caso, encheu o talão do
recibo, mas, antes dc nos furer a entrega, do
mesmo, resolveu consultar ás companheiras. E
as opiniões choveram, resolvendo, afinal, a
fnnecionaria cm questão não tornar effcctivo
o registo, devolvendo-nos a carta. Partimos
dali para a Repartição Geral, apresentando a
carta a registo, que foi feito sem nenhuma ob-
servnção, tondo nos sido fornecido o talão de
recibo n. 121.037.

Offerecemos estas linhas ao Sr. Camillo Soa-
res, certos dc que S. S. providenciará no sen-
tido de fazer cessar as duvidas das senhoras da
.Avenida c com as quaes o publico soffre pre-juizos o contrariedades perfeitamente dispen-saveis.

A Saude da Mulher

i %P JL nl'
Limpador e [íolidup universal

:m toda a
* >.^#pn—

u/iMJjMU i UiijjJjtlii
MISSAS

unes:
s lia,

Resam-sc aniauhü as
1). lítelvinu Pitanga,

Copacabana; Alberto Porto, ás '.)
de S. Francisco dc Paula; majori n

cura todos os incommodos üe se-
nhoras, taes como : heniorrhagia,
regras dolorosas, regras escassas, fio-
res brancas, males da edade critica

nn matriz do' 
2, na egreja
losé d'Avila

Goulart, ás !) I]2, na mesma; D", Amélia Prncn-
ça Ouimnrães, ás 0 1 '-', nn mesma, e ás 7 1'.'.
na de Snnto Affonso; liarão dc Itnhyne, ás 1(1,
na de S. Francisco dc Paula; Paulo Tlieodoro/
I'ritz, ás fl,na mcsnia;D. Adelaide Guimarães
dos Santos Rodrigue», ás 9 l[2, ua mesma: So-
lon da Cunha, ás 9 l.a. na mesmo; D. Maria
Margarida Barroso, ás 10, na mesma; Juvenal'
José da Fonseca, ás !», na mesma; D. Helena'
Rcrutti Moreira, ás 9 1;2, na Candelária; Cia-
mente Menezes, ás 10, na mesma; fiel AugiisM
de Oliveira, ás I), na mesma; D. Maria Goip
lluer, ás !) 12, na mesma; Júlio Alberto da
Costa, ás li), na mesma; Paulo Caetano da ,Si|-
va, ás 9 1|2, mi egreja do Divino Espirito SanlcV
no Maracanã; Renato Walter, ás 7, no mosteiro
de S. Hento; Israel Anlonio Soares, ás í). ua der
S. Rlesbão e Santa Kphigenia; Antônio Itibeiní
Alves Cnsaes, ás 10, na do Sacramento; 1». Al-
merindu da Costa NÍmcs, ás 8 1|2, na mesinnt
I). Maria do Caimo Andrade, ás 9, na mesma,|
Severiano Carlos de Abreu, ás 9, na matriz <k
I-.ngeiiho Novo; Armando Fonseca, ás 9, n>:
.Sanatório, cm CascadurS; Manoel Joaquim Mil'ximiano da Silva, ás 9, na matriz de Nossa Se*
nhorn do Loreto, cm Jacarépaguá; D. Anna 311-
veira Barbosa, ãs 8, nn capella dc Nossa Senha-rn do Bomsuccesso; D. Uopoldi ia Carvalho doOliveira, as !), na egreja dc Inhaúma; Berna*-
do Henrique de Almeida. As 9 112, nn capella d
Penha; Paulino José Bastos, ás 9, na matriz dcSanfAnna; D. Balbina Alves, ás 8
mesma.

—jicsa-se amanhã, ás 9 horas, na calhedratde S. João Baptisía, Nictlieroy, 
'missa 

por at»
ma do desembargador Dr. Luiz de. Souza Sii<
veira, Io anniversario do seu fnllecimento.

I3NTERKOS

2, na

Foram sepultado
No cemitério de S

na Maria de Moraes
Guilhermina, filha de
bias Barreto n. 49: Mar
Carlos - ¦
dentes

Rodrigues Lyra

hoje:
Francisco Xavier: ÀRc
rua SanfAnna n. 27|

Antônio Corrêa, rua To-
ia Gloria, filha de

o. 'U
'a Silva, praça

il
Confi

Tabeiilào WOmid 0A SILVEIRA
KUA DA ALFANOIiGAw, -rolisplioiia. 6u:

"» ¦WtfflBBil *m

4 venda avulsa da A NOITE nos
Estados

gerencia
vendida

>ennoras e senhontas»ii

A "Água Phyllis", dc Mme.
.já é bem conhecida nò* norte
todas as senhoras, eomoVm
ccllcntc para conservai-a pelle
eutis e fazendo desappà
manchas e rugas. Agora,
dttziu no nosso mercado
dc que elle vae fazer e
a gentileza de nos

••.cr
Mme

'Água Phyiiis". « nue agradecemos.

Julia Caldeira
do Brasil,' por.preparado es-

', assediam!, i ,i
paunos, santas,
Caldeira itstro-
produefo, certa

'-«so u ti vc
um vidro da

Por accordo estabelecido entre a
e os respectivos agentes, A NOITE é
a 100 réis nas seguintes localidades:

Estado de Minas: Bello Horizonte, Juiz de
Fora, Itajubá, São João (1'El-Rey, Queluz,Bnrbacêna, Sete Lagoas, Sitio, Villa Nova dc
Lima, Cataguazes, Divinopolis, Ouro Fino.
Curvello, Palmyra, Soledade, Pouso Alegre,
Pedro Leopoldo, Formiga, Villa de Perdoes,
Caxambu', Bom Suecesso, Tres Corações, Var-
ziuhn, Sahará, General Carneiro, Ribeirão
Vermelho, Cambnquira, Rio Novo, Theophilo
Ottoni, Alfèuas, Estação Durnier, São João
.Nepomuceno, Paraisopolis, Campo Bello. Pas-'¦agem dc Marianna, Santa Luzia dc Carango-
Ia, Lambnry, Estação ae Freitas, Christina.
Leopoldina, Mar de Hespaulia, Estação ('e São
Pedro, Porto Novo, Villa üuarany Pomba.

t ba, Rio Branco, Cid. dc Viçosa, Ponte Novnj
list. de Sav.de, Cid. dc Caeté, S. Paulo do Mu-
riahé, Patrocínio do Murinhe c Cid. de Pai-
ma.

Estado do Rio: Barra do Pirohy, Friburgo,
listaçao Entre Rios e Estação de Sapucaia.

Estado de S. Paulo: Cruzeiro e S I
Estado de S. Calhnrina: F
Eslado do Paraná: Curityba c Ponta GEstado do Maranhão: Caxias.
Estado dc Sergipe: Ara

ormo tem sido annunciado terá Iogarninani-ã, ni on ''oras, na cede do Centro Civieo
Sete. ele Setembro, a sessão civiea. em homena-
.-ein il niclllui.i.i cio VtíjieiiilUto anoiicioni. . . is-
i.".cl Soares, presidida pelo Dr. Ennes de Souza,
sendo orador official o Dr. Pedro do Couto e
outros oradores, que se inscreveram para esse
fim. Np inicio da sessão será inaugurado um
retrato do illustre morto, justa homenagem do
Centro no seu grande sócio honorário. Já eslá
nesta capital uma commissão dos abolicionistas
do E. de S. Paulo, que vem assistir ás mes-
mas homenagens. O Centro está aguardando
Outras commissòe.s de Minas o Rio Grande doSul, (pie também foram convidadas. Está sendodevidamente ornamentada a sede escolar
n sessão de amanhã.

Devido ú exiguidade de tempo o Centro fazuni appcllo aos bons sentimentos cívicos dosrepresentantes da imprensa, dos que collabora-
ram para a memorável campanha, c do povo cm
geral, afim dc comparecerem ás justas homena-
gens ao velho abolicionista,

para

-•*¦**JOM»^--*—

Escola Normal
-*a___K * iiui»D*rn_wini
des Viana, i (msp, e

içalves Dias, 3'.

cursos sob
da Francis
I). Radiei M

a clirocçuo
o F. Meu-

Rua

•^í^©»-*—í^_ HHM,

e a. pauto,
lorianopolls.
c Pon Ia Grossa.

caju-,
_______ _-_j33-—-c

tf*. _«im Al_a i-v, Iwi
Experimentem
verão a grandeuração.

estes pnetimaticoseconomia em preço e

!0. Rua da Alfândega,
t Qaytón Olsburgh & Comp

1ÍO

4 próxima visita do Sf. prefeito
a Gascadura

Alem dos melhoramentos que o Sr. prefei-to verá que sã» necessários no bairro de
Cascnduro, tia sua próxima visita aquelle lo-
cal, nenhum teria a importância de uma cs-
cola profissional, que poderia installar-se num
dos próprios municipaes ali existentes e oc-
cupmlos pelas escolas Azevedo Junior c Silva
Jardim.

Esta ultima, com grande área de terreno c
vasto prédio, prestava-se maravilhosamente
ao referido melhoramento, tanto mais que fi-
ea só a uns duzentos metros da primeira.

 ' -»—-e«o——«— — ..—
Exames de sstrayase, csnstSyses-

de urinas, etc.
Drs. Bruno Lobo c Mauricio dc Medeiros,

da Faculd. dc Medicina — Laboratório deAnolyses e Pcsqnizas: ROSÁRIO 1(18, esq^ era-
fa _«h\ liMas, Tel. do L_ij. K, 1334., '

andar; Leoncio Augusto ^'ipn-
na. rua liarão dc Ubá n. S, casa VI; Judilh,
filha dc Gregorio Joaquim de Lemos, rua Ge-
neral Bruce n. 34; Manoel Pereira dc Curva-
lho, rua da Coruja, s|n.; Corina da Silvn
Chnslus, avenida Salvador de Sá n. 1H.S; Ar-
mando, filho dc Antonio Alão rua Thomiia
Rcbello n. 32; asylatía Maria Augusta Rabel-
lo, Asylo S. Luiz; José, filho de Adriano Luisí
do Espirito Santo, rua Visconde de Ilauila
n. 111, casa 27; Nogueiro, filho dc NogueiiM
Lopes Pereira, rua Sampaio n. (il), casa XV1U;
Camillo Qutntclln Barroso, rua Pereira de Al-
incida n. 31; um feto, filho dc Guilherme Ita-
poso, rua Frei Caneca u. 328, casa XVI: Do-mingos José de Paiva, Hospital de S. Sebas-
tião; Orozimbo Barbosa, necrotério da póTi-cia.

—No cemitério de S. João Baptista; Baltbá-
zar, filho de Anna cia Rocha Paiva, rua D.
Marciana n. 45; Erriíelindu, filha de .Mario
dos Sanlos, ladeira do Leme, s|h.; Oswaldo.
lilho de Domingos Estives do Carmo, rua R.
Clemente n. 38; Emérita Postes de Alvaren-
ga, rua Cassiano n. •!,'); Maria da Gloria, filha
de Antônio José dc Miranda, rua Bento Lis-
boa ii. 79, casa \'£; Heloísa, filha de Cecília
Anna Pires, avenida Carvalho de Sá n. (jjí,
casa V; Vital dc Oliveira Costa, Hospital Na-
cional dc Alienados; engenheiro Roberto B.
Mac Caskey, necrotério da policia.—Effeetua-se amanhã o funeral dc D, Anna
Maria Loureiro Chaves, mãe dos Srs. Alfredo,
Arthur e Arlindo Loureiro Ferreira Chaves,

O primeiro director da Companhia de Seguros j
Argos Fluminense e os dous últimos conheci-
des negocianlesVcsía praça.

O cortejo fúnebre sairá ás fl horas, dn run
do Cattete u. 234 para a nocropole du S. João
Baptista, onde a inhimiação será feita no car-
neiro perpetuo n. .'xii.

—Serão sepultados amanhã, na mesma nc-
cropole: Odette Fernandes Guimarães, ás 14
horas, travessa Carvalho Alvim n. 18, e Auíi
filha dc José Joaquim Pereira, ás 9, rua Ta\
lor n. 120.

li

RELÓGIOS NARDIN de ouro e prata,
encontram-se n;i
138, Ouvidor, biií

qualidade garahtids
—- casa Isidoro Mai

á lãutm:
..5,—stf]3E^3>*-*-

a áe um
Mercado,

i§ia

uo Mercado, na cpuian"
rua Nove n. C;h

ác unia pensão *
142, fazendo aií
lOíl. Em paga-

» uma cédula dc -OO-0,
* ti»: foi reputada falsa. O i

Na dias apparcccu
dn dc José Vai Passos, á
uma senhora, proprietária
rua Senhor dos Passos n.
gastos na importância dc
mento deu
que mais lar»
Passos, indo A casa da rua Senhor dos
sos, ouviu a promessa de que dentro de l
dias seria inclemnisado. Elle não se conf
mou com isso e foi á policia do 5" distric
epie abriu inquérito, remettendo-o, dep.
para a Policia Central, i-: até hoje não m
sc. falou nisso, parecendo que a cousa "m
ren" sem mais aquella... E 6 justameí
conlra isso que o Sr. Passos prolesla, t
dindo para o caso a attenção do Sr, Au
lino Leal.
—-¦-—- -- ¦¦'-«*»^*«tg.<ff.7s*—»¦¦¦¦¦ >—¦,¦..— __-^_-_>
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Sophia Kleim, moradora á rua da Gloria !
(Esse ler sido fiíWada e-c.x roupas por'
criada Maria Martins, Mas o furto foi lia nu
tos dias e ella só »c queixou porque a cria
foi agoro cobrer suas soldadas..,
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fcutlvul de linjo no Palaco
Ilenllwi-Hc boje no Pnlace Theatre o grande fesll-

\ul orfiinlmiilu peln emnroKiirlu Luiz (inibindo,
com o piilriiciiiln du A NOITIi, em homenagem
u Pnliu.wu llaslos, a dlHtlticln arlMn pnrlugue-
/a, que, ucsla temporada nuc estÃ a lindar,
iihaiiilona u npcroto, para (iedieiir-se A come-
iha, onde não ,'• ncophvla, itins umn revelação
Já verificado. O Pnluee tac, pois, esla noile rc-
celior Iodos o*, iiilinlrailiuvs da lllustre "dlvel-
te", que BÍio u lolnlldndo dn plntón carloen, o
programam do üspeclnculu consta dns ronreseti-
l.içòes dus npereliis "(l burro do Sr, Alcoldu"
(lu mio), "A Verônica" (2* nelo) o "Amor dc
mascara" (2" neto), e dc mu nelo variado, em
que lomnruo parle ns nrlIslãs Cremlliln dc OU-
veira, .luliela Soares, Lui/.u Saliiuelln. Almci-
dn Cru/, Armando de Vnsconcellos o Fernando
1'crcira. O Pnlnco cslnrá nrllsllciinicnle orna-
montado o terá uma banda de musica militar a
abrilhantar a fcslu.
"A ngtiln negra" volta hoje n scena no Recreio

O Recreio hontem esteve fechado. Explica-
mos o motivo: n policia prohlblrn as represei,-
taeões da peca, ipie uli subira á scena ha dous
dias com cvldenlo suecesso — "A nguln negra",
sob O fundamento dessa peça ser uma severa
rrltlcn aos processos guerreiros du Allemnnlin,
Felizmente, porém, ã leviandade da policia, quengorn soubemos ler sido conseqüência da in-
tcrfereucln do Sr. ministro do Uxíerlor uo
caso, o Judiciário conlrapoz umn sentença fa-
vornvcl no empresário .losé Loureiro, que, inanii-
tenido. fará representar novamente "A águia
negra". A renppttrlçáo de>--a peça no Recreio
será boje á noite.
A eslréa de uai comp*nhia de comcrllns nos
subúrbios

O Club Vinte Quatro de Maio. no subúrbio
da Central, eslrcou honiem uma nova compa-
rhia nacional dc comédias e "vnudevillc.s".
Apresentou-se essa "Iroupe". com o conhecido
drama "O voluntário de Cuba", a uma pinica,billiin numerosa, mas promissora, A nova com-
pnnhln, de (pie fazem parle, enlre outros, os ar-
listas Maria Castro, HnchiI Pinto. Maria For-
reira, On.v Miller, Antônio Sampaio, Pereira da
Costa. João Lopes e Ramos Júnior, dará esjie-
claculos nesse lheatro ás terças, quintas, snb-
bndo • e domingos.
A companhia italiana de operetas do Carlos Go-

mes
Em "reprise", sobe boje á scena nn Carlos

Gomes a querida opereta "Eva", em beneficio
rio Sr. Ernesto Cnppn, esforçado arlisla dacompanhia, que, após o 2o neto, cantará a áriada opera "Snlvator Dosa", do immorlnl nines-lio palricio Carlos Gomes,

Na "Hva" tem a sig. Tina d'Arco, sopra-
no, um dc seus melhores papeis. Dadas assympnthlas que o publico dispensa á primorosaopereta. é de presumir que o Carlos Comes apa-nhe hoje unia boa casa. Amanhã temos a "prc-
lidere" do "Boçcacio", a popular opereta, queserá sem duvida mais um .suecesso du compa-nhia.
Duque e Caby
P Em transito por nossa cidade, vindos de
nina brilhante "tourhéo" nos Estados dc Per-
iiambuco, Alagoas e Bahia, vimos hoje osapplnudidos dnnsarinos Duque e Gaby.Duque, (pie hoje mesmo segue para SãoPaulo pelo "Araguaya", esteve cm nossa re-dacção, onde qos contou o suecesso de suaviagem, principalmente cm S. Salvador. Abi,mi retribuição ao chá c an baile que lhesfoi offerecido, os dous dansariuos deram um
grande jnntnr, ao qual compareceram os in-lellecluacs bahianos. Foram leitos 18 dis-cursos, enlre elles os do senador Campos
França e dos homens de letras Aloysio deCarvalho e Armando Campos,

A imprensa babiann, referiu do-se ao facto,affirmou ler sido este um dos mais beilos.nicins de oratória a que havia assistido.Duque e Gaby estarão entre nós, de volta,em principiou de junho, dando uma "soiréo
l>leue no Assyrio.

Em agosto piirlirão para a Europa, cmcumprimento de. contrato celebrado com oDlympin, de Paris.
A lyrica do Apollo

Para apurar os ensaios e montagem da opc-
ra "Gnarany", que a companhia Rotoli c liil-toro dará amanhã, cm primeira representa
ção, hoje não haverá espccliiculo no Apollo.A celebre producção do nosso illustre pntri-cio, eie afamada memória, Carlos Gomes, será
um stircesso para a companhia lyrica do Apol-
lo.
4. ''matinée" de despedido intima de CiaraWeiss

Realisa-se amanhã, no Assyrio, ás Ifi 1|2 lio-ras, a despedida intima de Clara Weiss, "pri-
ma dona" da companhia Ma rosen e Weiss. Pa-ra esta "matinée" foi organisado um bellissi-mo programma, de que constam cxcellentes
números.

As "elítnscuses" do Assyrio farão númerosnovos, cm homenagem á galante arlistasinha.
A orchcstra será consideravelmente aiigmenladíi, afim de satisfazer as exigências do prograinma.—E' possível epie a companhia Marcsca e
J\eiss vá breve a Pernambuco inaugurar oThealro Isabel, que eslá passando por graudes reformas. A companhia lyrica Rotoli c
Billoro, a que eslava reservada essa lar.efa
(lonrosa, parece não poder ir a Pernambuco,
tni virtude do seu contrato pnra Buenos Ai-

,/es.—A companhia do Polytheama de Lisboa,
ara em S. Paulo, estreará a '11 do corrente emSantos, devendo dali, cm breves dias, ou re-
gressar a esla capital a terminar a sua tem-
porada, ou ir a Porto Alegre.—Espectaculos para hoje: Recreio, "A águianegra": S. Pedro, "Meu boi morreu"; Palace,'A Venorinn", "O burro do Sr. Alcnide, "Amor
de mascara", etc: Carlos Comes, "Eva"; He-publica, companhia eqüestre; Trianon, "Divio-
lavei .
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Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvidos.nariz e garganta. Consultas de 1 ás 5 — **scmblén n 10

'ANoiteMundana
'WIVEfíftAltlOS

Fll HO 111 hnilQl ani.iiibã:
Or Sl'R, Dr, Itnuulphn Roonyuvn Cunha,

nosso collegn dc Imprensa o deputado esla-
iluiil fluminense; Dr, João du Custa ltodrl-
gues, eiigcnliclro dns Telegraplins; Dr, Joitü
de (Insiro (ioyiiiin, Mine. Dr. Osório dc Al-
iiiehlu, Mme. Dr, Olegiirln IkTiiardcs. Mlle.
l.euiKir .Inunii/.zl, iillm du (iivbllecto Áiitmiln
ilniiiuiüzlj o menino Fernando de (insinuo
Lobo, filho du Dc Gusmão Lobo, inspcelnr
sanitário,

Festeja niiiiiiihã sen nnlnlleln Mlle, Mn-
rSn.sliiliii Pereira, filha do Si*. Manoel .losé
Pereira, uegoelnnlo nesla prnçn, Por esse
mollvp a iinnlversariiiule receberá iniiilos
cumprimentos,Fuz minas amanha a Exinn. Sra. D.
Arllllda Meillin liai reto dus Santos, esposa
du Sr. Guilherme Rodrigues dus Símios.

Fazem nnnos hoje:
Os Srs, Dr. Anliuiio DomllIglIOS de SA, cli-

nho em Nictheroy; .Incluis Moreira Uiiinns,
Dr. Maria Nunes llrlggs, major João Auto-
nlo de Almeida Gonzaga. Iciicntc-coronol Al-
fredo dc Munia Ribeiro.

O Sr. Paulo de Almeida Voile completa
boje LS nnnos, o que será motivo parn ser
abraçado por seus amigos.

Além de vários Iclegraninias e cartas de
saudações, leve (leeasiáo dc receber inniimc-
ras mnnlfcstuçõos de seus collcgns de mlnis-
lerlo, o Sr. Fernando dc Faria Júnior, fun-
cclounrio da Agricultura, cujo annivcrsario
passou bontcin.Passou limitem o annivcrsario nnlnli-
cio de Mlle. Carinen Fuòeo, lilha do Sr. Ja-
cob Fuóco, negociiiulc em nossa prnçn.Mlle. Cnrmcn foi, em sun residenein, mui-
lo cumprimentada por suas InnumeríiB anil-
gulnhns,Passou honiem a data nnlnlleln do Dr.
Francisco Lázaro Coutinho, clinico nesla ca-
pilai. Fez annos hontem o Dr. Ilarohlo de
Figueiredo,

Passou nnlc-lionlcm o annivcrsario do
coronel A. F. Castcllo Branco, diroolor-ge-
rente das ('sinas de llrlquelles de Bom .lar-
dim. O coronel Cnstello Branco, que é um
dos mais esforçados oinprehcndodores do
aproveitamento das no,s:ts lurfas, foi muilo
cumprimentado.
CUMPIUMENTOS

Tém recebido muitos cumprimentos de seus
amigos e collcgns de minlslerío, por motivo
dc suas recentes nomeações, os Drs. Eusobio
dc Queiroz Mattoso e Galvão Buono, filhei,
rcspeclivanie-ntc, conselheiro e segundo sc-
cretario de legação.
V. '.••XIMENTOS

O 1" lencnlc da Armada Flavio Figueiredo
de Medeiros e sua Exma, esposa, D. lie-
lenn dc Aguiar Medeiros, tém o seu lar en-
riquecido com o nascimento dc mais um fi-
lho, (p,e sc chamará Benjamin.
RECEPÇÕES

Os Drs. Alberto dc Siqueira e .Toãu Marque;
Porlo marcaram as suas recepções para as
quarlas-feiras, dia em (pie abrirão os setr.
salões para receber as pessoas de sua anr-sade.
IIANQUETES

Com soleinnidado será offerecido na pro-xima semana, ipelos bacharclándos cia Fncul-dade Livre de Direito, um grande banquete
no Sr. Dr. Esmeraldino Bandeira, pela sua
eleição recentemente realisada para para-nymplio da turma de 191G.
CONCERTOS

Realisa-se no próximo dia 7 de junho, co-
mo já noticiámos, o concerto das jillles. Isa-
bei e Marietta de Vcrney Campcllo. Esla fes-
ta de arte terá logar no salão do "Jornal",
ás 21 horas.

—Foi transferido, por niolivo ele força
maior, o concerto que a Sociedade- Debnssy
ia realisar amanhã no salão da Associação
dos EiirprcgadoB no Commercio, devendo o
mesmo ser levado a effeilo na noite dc 12
de junho.
VIAJANTES

A bordo do "Saturno" partiu hoje para o
Hio Crande do Sul o Dr. Rivndavin Corrêa,
senador federal. O embarque de S. Ex.. rea-
lisado no cães do porlo, foi extraordinária-
mente concorrido. O Sr. vice-presidente da
Republica, representantes dos Srs. presidente
da Republica e ministros de Estado, alto
funccionalismo da Prefeitura, inclusive o
próprio prefeito, Sr. Dr. Azevedo Soelré, e
dos Ministérios da Fazenda c Justiça, mn-
gislrados. deputados, amigos do Sr. Dr. Bi-
vadavia Corrêa, compareceram ao seu bota-
fora. Uma banda de musica tocou.'durante o
cmbnremc. Ao Sr. Dr. Rivadavin Corrêa e
Exma. esposa foram offerecidas lindas "cor-
beilles" de flores.

Pelo paquete "Pnrá" chagaram hoje. da
Bahia os Srs. professor Gonçalves Diniz c
seu genro, Dr. Severo Bomfim, com as suas
respectivas familias. O professor Diniz, lente
aposentado da Faculdade de Medicina, da ca-
deira dc Historia Nalural, trouxe comsigo o
seu museu, eom diversos raras specimens de
niineraes, vegetaes e animaes.

Acompanhado dc sua familia, regressou
hoje da Europa, a bordo elo "Araguaya", o
Sr. Dr. Francisco de Castro Júnior, advo-
gado nos auditórios desta capital e chefe do
escriplorio de advocacia da Light and Power.

Pelo "Araguaya" regressou ela Europa
o Sr. Celestino ela Silva. Em sua companhia
vieram suas filhas, Mlles. Odilia c Luizinlta
dn Silva, que foram recebidas a bordo por
muitas familias amigas. O Sr. Celestino <la
Silva volta com saudc. c restabelecido da
enfermidade que aqui o levara ao leito c
em convalescença 'da qual partira para Lis-
boa. No hotel Central, onde está hospedado
com sua familia. tem o estimado cavalheiro
recebido a visila dc muitos amigos.

Chegou ela Europa hoje, a bordo do
paquete inglez "Araguaya", o Sr. Dr. Eu-
rico Costa, auxiliar do consulado geral do
Brasil cm Paris. O nosso joven patrício, que
veiu ao Rio de Janeiro cm goso de licença
concedida pelo Ministério do Exterior, foi re-
cebldo no cács Mauá, ás primeiras horas da
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manhã, por sua Exma. familia c por grande
numero dc antigos, collcgns o atlmiiadores.
LUTO

No cemitério dc S. João Baptlstn será sc-
imitada amanhã a Exma. Sra. D. Anna Ma-
ria Loureiro Chaves, mãe do Sr. Alfredo Fer-
reira Chaves, capitalista e industrial nesta
praça.

O feretr.i da estimada senhora s.-.irá do
America Hotel, á rua do Cattete n. 'i\, ás
II horas.

Sorveteria ASvear
Ponto obrigatório da sociedade elegante
carioca. Conceitos todos, os dias, dns

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

(JUNTO AO PATIIE*)

Um justo pedido á..JLight
Escrevem-nos pedindo intercedamos junto

á Light, no sentido de ser augmentado o nu-
mero dc bondes da linha Jockcy-Club, enlie
ás 12 e 18 horas, hora cm que sácm ela Es-
cola de Applicação, no campo de S. Chris-
lovão, as alumnas da Escola Normal. São
cerca de 100 alumnas, epie muitas vezes fi-
cam sem logares, porque, quasi sempre, os
carros daquella linha têm a sua lotação
completa.
¦*¦  ¦¦'¦'¦ —' - o —jjjta».-o-—. ....—-

Loterias da Bahia
AmanStá 25 MmawSíã

Rs. 25:000^000
por 2$000 rs. cm décimos de ÜOO rs.
HABILITAK-VI1S HABITjITAE-VOS I

A* VENDA NAS CASAS LOTERICAS

Oviaducto de Lauro Müller
precisa ser concertado

Com grande fragor, um trem expresso passa,deixando ao longo do viaduclo um denso rolo
de fumo negro. Em baixo da ponte foi um pa-nico.

Naquelle momento chegam á estação da praiaFormosa um trem dn Lcopoldina e despejam
grande numero de passageiros que vinham co-
hertos dc pó.—Mas, por que o pânico á passagem do ex-
piesso?

A causa ficou logo explicada. Quando o trem
expresso passou sobre'a ponlo dn E. !•'. C. do
l'rasil, no trecho da rua Coronel Figueira dc
Mello, justamente, na oecasião em que da"fíaiola" ela Lcopoldina desembarcavam passa-
geiros, a ponte rangera sinistramente, deixando
cair uma pesada chapa de ferro, a qual por um
triz não apanhou um menino, que por ali
transitava.' t?*5' 'ifi

A chapa que cairá, guarnecia parle do leito
do viaduclo, como receptor de carvões e óleos,
que.se desprendem elas locomotivas quando porahi correm.

O Sr. Arrojado Lisboa precisa mandar exa-
minar aquellas chapas esburacadas, substituiu-
do-as, antes que desatres se venham verifi-
car.

Matricula na Escola Normal
Quem não conseguiu entrar este anno

naquella Escola deve malricular-sequan-
lo antes no 1° anno do Curso Normal
do instituto Polyglotico, o mais antigo
e um dos mais acreditados pelo grande
pumèro de aluirmos seus matriculados
nos diversos annos tia Escola Normal.
Avenida Rio Branco, 106 - 108.
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Um cigarro mistura, fino,
delicado e aro-
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Corridas
A rorrlda d* I* dí Junlio

O Derliy-filuli, neecilundo no |>edldo do At*-
ro tlub, realisiirá. cuiuu Já nu illimiliclotl, umn
corrldn, t»i l« do Junho, rui lioniüinigein n
S/mios iiiiuiiuii, n avliiilor patrício,Do iirojuefo de inm-ilpcòei, ciildndo»i)inonlo
formado, constam sele imuvos, imlos rhnmmi<
lln a tu¦•¦ upriii-. os inelhnres piiielheiros i|iu*
ora >l. biii.iin nn nosso "tini",

He certo quo esse gesto nolire c nppl.nuli-
vel da directoria. do prado Ao lliminrnly terá
¦i condJuvnLo a boa voiitnik* dos nossos pro»
[irlelnrlos e do publleu.

Trntn-80 de nniii Itoincnngím n Sniilot Mu-
mont, e o povo desta capital, que viu o mini-
du em peso glnrillciir vm vhln o brasileiro
glorioso, h.i ile concorrer com n sua nresen-
ça para iniiior hrllhu dn lesta du Dnhy.

Accrescu mie n corrida será em beneficio
do Acro l.lnh II ras liei r.i, e, Bnlieiido-so do
atraso em que lemos n nossa aviação, saboii-
d.i ¦ .¦ do papel saliente dosln clinmndn tercei-
ra arma e lembramlo-se que nasceu ncln
terra a primeira ideu do balão, e do dirigi-
vel depois, estamos certos que não haverá
nesta enpllnl quem nfio queira concorror com
a sua aiini.i e aulinaçãn para (|uc o etilliiislns-
mo presente, cm breves dias, sejn unia renli-
dade.

—O neronntitn patrício Santos Dumont of-
ferecerá no propriclnrlu do cnvnllp vencedor
do pareô que lein o seu nome, nn corrida de
I" de junho próximo, uni rico objeclo de nr-
le. cm bronze.

A Hcd-Slar offerccerá uni bronze nrllslico
ao proprietário do animal vlctorlosô un p.nvo
que tem o nome de Aero Club Urnsilcll'0,

Os proprietários dns nnluincs veucodores
dos outros cinco parco.-, restantes receberão
objeelos de arte, como recordação desse fes-
li vai

FooüÇjj:. \ú
Vllln Isabel x Boqueirão

No "niatch" dc campeonato entre esses
dous cluhs, a realisar-sc domingo próximo uo
campo do Jardim Zoológico, será descinpalu-
do o ji>t,'o de domingo passado uo campo do
America !•'. C.

Assim, a laça que devia caber ao vencedor
du "niatch" do campo du America caberá no
vencedor do Jogo official.

Ao que sabemos, o Vllln Isabel apresentara
no "mnlcli" vindouro o seguinte primeiro•'leain":

Heitor
Moacyr — Uoso

Eurypcdcs - - Vlllotn — Caborí
li. Amara! — 15. Meira — Tavares — Scnnn

Pinto — Max
OS "TRAININGS" DE HONTEM

Villa Isabel x Andarahy
Uo "tunlnlng" rcalisado no campo do .lar-

dim Zoológico, entre esses dons cluhs, ven-
ceu o Andarahy pelo score de 3x1,

O jogo começou tarde, de forma que ler-
minou já noite feiln c ambos os "teanis" jo-
gnrain bnstante desfalcado...

Mangueira x Boqueirão
Os primeiros "leams" destes ehibs "tre-

naram" hoilteitl no campo do Andarahy.
O jogo esteve bom, terminando eom a vi-

ctoria do Mangueira por 3x0,
Lisboa-Rio F. C.

Lm reunião da directoria, realisada sexta-
feira passada, houve O seguinte:

Foram recebidos:
Officio do Tirad.mtes A. Club, convidando-

nos para um "match-trairiing", cm seu cam-
po. no próximo domingo, '-'8 — Officie-se ac-
ccltnudo.

¦—Officio do Iüclair F. C, — Indeferido.
¦—Officio do Modesto !•". ('.. — Indeferido.
—Officio do Sr. Joaquim Coelho de Carvn-

lho, pedindo demissão do cargo de "cáptnin"
geral; foi concedida, sendo nomeado para
siibslituil-o ó Sr. Laureano Summavielle, e
respectivamente para "captnin" do 2' team
X, os Srs. Alfredo lieis c Antônio José Mar-
tins.

—Foi inserido na act.i um voto de louvor
ao Sr. Joaquim Coelho de Carvalho, pelos rc-
levantes serviços prestados no club, durante
o tempo epie exerceu o cargo que oecupava,

¦—Foram acceitas as propostas para novos
consocios elos seguintes Srs.: coronel João
Cánabarrò, Victorino da Silva, Manoel Ramos,
Manoel Ribeiro, Heilor J, Pinto Caldeira e
Armando Martins,

—Foi nomeada a seguinte eommissão para
organisar a tabeliã do campeonato de domi-
nó: Srs. Antônio José Martins, Narciso lias-
lo, Francisco Linhares e Francisco Ferreira
da Costa.

JOSE' JUSTO1.
-o*»»»-

Dp.Robiptods Souza Lo'»es-!iSct„.
Prof. na Fac.de Medicina do Rio. Preços
módicos. Cons, Assembléa, 56.

Uma complicação
mn familia

SEM DIPLOMACIAS-
Evaristo Figueiredo, funcionário do foro,

c uni palusco; gosta ele pândegas, apezar de
casado.

Esta noile foi ao Club Diplomata, onde se
fazem uns joguinlios, á rua Maranguapc 2,'í,
e ficou a espnirecer. Pioras depois apparc-
ceu a rapariga Isolinà Fontes, ela rua das Mar-
recas 24, e ambos discutiram. Formou-se
após um conflicto, e os dous ficaram ligeira-
mente feridos.

Evaristo o promovera despeitado porque o
seu cunhado, conhecido por "Bibio", andava
arrastando a asa á Isolinn e com cila fora ao
club. E a policia do 13° districto está agindo.

-SM«W-

Chamados médicos á noite com urgência
— DR. LACERDA GUIMARÃES —
Telephone 5.955 Central—Rua da Constituição n. 4
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EMOCIONANTE R0MANCE-C1NEMA AMERICANO
-astffi-

(Cada episódio, que pôde sep lido desiacadamenre,
conslitue um film, a sen extjibido

nos cinemas Pafhé e IdealJ
-G>&-

•13° EPISÓDIO
EM DO LENÇO VERMELHO

XLIII
POLÍTICA CHINÈZA

Só isso?.,, proseguiu o interlocutor...
Que cousa curiosa!... Mas o senhor vae .semduvida ter a gentileza eie revelar-mo o modo
pelo (piai pretende procederI....Long-Sin designou o embrulho epjo descan-sara sobre a grande mesa ele mármore, comtodas as precauções reconnnendadns pelo chefedu "Mão do Diabo".

r— Aqui eslá o meio!.., disse elle.—Uma bomba, sem duvida?... perguntouo professor da Columbian Univcrsitv, cxnmi-nando curiosamente o volume.JustamenteI... Proraelti deposital-a noseu laboratório esta tarde!...
O modo desprcoecupado e calmo com epieo clniiez enunciou esta estupenda affirmaçãoCBIova em tal desaccordo com as suas palavrasT.ie, apezar da gravidade da declaração, Cia-ret c .lanieson entroolharam-sc c não puderamconter, ante a extravagância ela situação, umaMinora gargalhada...
O Celesl-c permanecia i/*nperturbavad... &uz

altitude e a própria entonação ele sua voz
eram a prova indisculivel,para os dous amigos,
da sua sinceridade.

A "Mão do Diabo" lhe havia ordenado que
para ali levasse o embrulho... Sem discussão,
com a impassibilidadc própria da sua raça,
obedecia.,.

Sem perda dc lempo Waller enchera um
balde de água, epie collocou junto de seu pro-fessor.

Si é, realmente, uma bomba, disse, des-
cansando o balde no chão, por que não inuli-
lisal-n já?...

O chimico, que vencia o mestre "delective"
cm Ciarei, meneou a cabeça, num signal nega-
tivo...Não, Waltcr!... Ignoramos a sua com-
posição; e si é uma bomba fabricada chimica-
mente, a água pôde justamente determinar a
combinação dos elementos que ahi se acham
reunidos e provocar-lhe a explosão...

Como proceder para o verificarmos?...Uni pouco de paciência!... Temos justa-mente á mãe o melhor iBei» d» íassw 0 oxa-
mel...

Com circunspecção segurou o caixa com; as
duas mãos, c collocou-a cm frente do geredor
dos raios X... O resultado foi instantâneo.

Sobre o quadro onde instantes antes se pro-
jcclava, co ma minúcia a mais precisa, a ima-
gem ela sua mão, todo o interior da inacbina
infernal appareccu... Nenhum dos elementos
dc que se compunha o complicado machinismo,
inventado pelo engenho do homem do lenço
vermelho, passou despercebido ao olhar invés-
ligndor eie Justino.,,

Durante alguns minutos continuou o exa-
me, até certificar-se do*, mínimos detalhes
da composição do engenho.

— Como bem o dizia, caro senhor, disse,
dirigindo-se a Long-Sin, é na realidade uma
bomba de um systema especial... Nella foi
introduzido delicado e silencioso machinismo
de relojoaria, que eleve soltar uma mola, cm
hora previamente marcada, E o explosivo em-
pregado pelo inventor é certamente bastante
poderoso para nos espalhar a todos pelos ares,
inclusive este laboratório, cm fragmentos tão
impalpaveis (jue impossível seria encontrar
de nós a mais Ínfima parcella...

Assim falando, collocára a machina infernal
sobre uma mesa, em frente á qual sentou-se.
Tão calmo como si procedesse deante dc seus
discípulos á mais inoffensiva demonstração,
com seus dedos ageis começou a desmuntal-a,
com destreza maravilhosa.

Dcsparafusando a parle superior, cmquan-
to que mantinha fortemente a outra com a
mão, acabou tirando delia uma caixinha, que
continha um pó pardacenlo, bem assim uma
rmpola que o machinismo devia fazer acre-
bcnlar cm dada oecasião, para que o contendo
í..e espalhasse sobre o pó.

Deste lirou uma pitada, que poz num pra-
lo, derramando sobre elle duas ou tres gotas
do liquido contido na ampola.

Produziu-se um clarão, c o pó sc inflammou
instantaneamente...

¦—li' exaçtamente o que esperava!.., E c
lambem o que eu lhes dizia. O homem que
combinou esse notável dispositivo é com toda
a certeza um chimico dc valor!... E, como
vêem, não se atrapalha por pouca cousa I...
Pelo contrario, vejam o pedaço de papel eom
(t:c calçou o seu explosivo...

Apanhara o papel amarrotado, ç o examinava
attentamente uo microscópio..

inclinado para o instrumento, Jameson tam-
bem olhava...

No papel rasgado liam-se dislinctamcnle ai-
Kumas palavras, unia formula chimica escri-
rta a machina c assim concebida:

Tintura dc iodo"."Tres partes dc..."
Depois de alguns momentos de reflexão, Cia-

ioi olhou para Long-Sin.
Contc-nic, então, de modo preciso, em

rnie circumstnneias, lhe foi entregue esta bom-
ha...

Sem hesitação, o cbiiiez, relatou o qne de-
stjava Ciarei, não esquecendo de mencionar
o bilhete que recebera daquelie cuja causa
abandonava.

Um bilhete!... repeliu Justino. Citar-
dou-o?...

Eil-o!... disse Long-Sin, tirando do boi-
so interior o papel que ahi escondera, em
vez dc obedecer á recomincnelação formal quecontinha, dc queimai-o depois de lido.

Ahi Ah!.., dis^e Ciarei, observando-o com
o olhar penetrante... Também foi escriplo a
machina.

Tirara o documento das mãos do Celeste,
e apanhando uma lente sentou-se á secretaria,
l.ira examinal-o.

Durante alguns momentos quedou-se sileu-
cioso, entregue ao seu estudo.,. Em seguida,
erguendo a cabeça:

Veja, Waltcr! disse elle... Ha muita gen-le que imagina que a machina de escrever ó
um meio seguro de correspondência para oc-
òhltar a identidade,,. Não calcula que existem
centenas de differenças entre tuna machina
c outra, e por conseguinte, centenas de modos
para elescobril-as... ü chefe da "Mão do Dia-
bo" não o ignorava, e é esse o motivo pelo
qual ordenava lão expressamente a Long-Sin
que destruísse esle papel elopois ele o ter lido.
Quanto ao que envolvia o seu explosivo, po-dia conceber razoável esperança que se destra'-
ria por si mesma.,.

Era este fragmento que acabava então de
collocar sob o vidro de nugmento, estudando
curiosamente a configuração do cada letra,

O que c geralmente ignorado, proseguiu,é epie quasi cada machina apresenta um cara-
clcristico próprio, do 1110.11110 modo que cada
cscripUi possue o seu aspeoto particular...
Os objectos fabricados lascauioameute não

podem sair sem defeitos da usina que os confe-
cciona, por centenas, e muitas vezes por milha-
res... Não ha um só desses engenhosos instrit-
mentos que não possua o seu, e nunca é o
mesmo. Aqui é unia rebarba dc metal so-
bre uma letra! Acolá o rolo, ou a fita, que
distribuem irregularmente a tinta; numa outra
tun signal de pontuação epie bate menos nilida-
mente no papel, etc, etc... Todos estes pe-tjtienos defeitos por si mesmos insignificantes^
espalhados sobre o alphabcto todo, consti-
tuem para o exame do observador uma serie de
pontos dc partida que o esclarecem com se-
gurança...

E tinha enlre os dedos um lápis de ponta
muilo fina, c designava suecessivamente as
letras dos dous documentos.

Veja de perto, continuou, sublinhando um
após outro todos os caracteres que lhe altra-
iam a attenção, c notará que todos os *'T"
deste bilhete são menos calcados que os ou-
tios caracteres, e saem ligeiramente da li-
nha... Colloquemos agora sob o microscópio
a mensagem dirigida ao nosso visitante, c
você verificará cgualmonte que todos os "T"
que ahi estão traçados offereccm cxacliimentc
o mesmo defeito... O traço horizontal está cs-
magado para a esquerda, c imprime mal, o
que lhes dá uma forma de forca muito cara-
eterislica... Ella sc reproduz claramente ticslc
bilhete, c neale fragmento de formula... E
esta indicação prova, incontestavelmente, que
estas duas nolns foram impressas pela mesma
machina', E eu poderia oitar-lhe ainda um certo
numero ele outras particularidades epie confir-
mariuiit o minha convicção... Si escolhi 05"T" para servirem á minha demonstração foi
porque é sobre esta letra que o defeito que
lhe nssignalel é o mais sensível...

A explicação era de tal modo clara que não
havia objecção possível.

Jameson, por sua vez, segurou os dous papeis,
c procedeu ao exame. Não havia a menor elu-
vida; a lelra "T" era idêntica no bilhete e
na formula,..,

O eliinoz, a pequena distancia, permanecia
sempre impassível; não perdera porém uma só
syllaba das palavras pronunciadas por Ciarei,

Este voltou-se para o seu lado:Muito obrigado! disse elle. Prestou-me
hoje um serviço assignalado. talvez mesmo
dous!... Si ea precisar de si dc ora avante
prevíuil-o-íS; e pôde ficar trauquiüc^ por-

Pote associações
WW>AAi/VWV ^SSst^

Centro Mualcal
!*Má n*f>lm coiistlliililfi a uniu dlrertnrln do

Ciniro Musical do llio dc Jn nel rui lireslilon-
te. (iiiilhcriiie A|lphllllll(l 1'ciilni, icclello* ví«
co piviiilculc, .luãii duí Passos 1 1" iccrotarlo,
li, Villiii LoÜOil 'i' seerelai ín, Cario. Ilur-
101111*11; I" thcMiurelrii, Alfredo Monteiro, rc-
eleito; 2- Ihesoureiro, Leopoldo Salgado| I"
iiroiurador, l.uix S. Costa| '¦'¦ procurador,
Paulo E. Dias; iilhllollieenrlo, Tihriin Can-
cel 111 zclíiilor, .iiia.piiin Siinches. CoimclllO ad-
lllllllslrallvoi conselheiro. .Ináii 1'lulo .luiilor,
reeleito; Joíio ll.vglnn do Arntljo, reeleito; .Ia.
1 ml Im Cillipida, reeleito; Abilnil l.,M'(l, Jotl«
i|iiliu 1'oniocn, Henrique Speillni, Norberto
llusii, Diiin (larcla, Maurício Uragn. Supplen-
les de conselheiro'.: Ol.vutlio (iiiaraii.v, CeMir
P. de Meiiiloiiça e HcrmogüllCH Cabral.

Cru/ Uiijn Bipanoln
llealisar-se-á domingo, ás Ifi horas, a pos-se da nova junta dlrecloro da Cru/. Itoju lis-

pnuola,
Pedernção Marítima llrasllclrn

Vac fumliir-se nesla capital n lúilcraçilo
Marítima lira illolra, cou .líiuiihi pela Coilgre-
gnção du. üfflelncs da Marinho Morcnnlo,
Centro do-, Miiehiiiislas dn Marinha Civil,
1'iiiâo dos (''ogulslns dos iüslados ruídos do
llrnsil, Associação dos Marinheiros e Roma-
dores, LMitíio dos Calrnelros, Assneliiçào dos
Mestres Práticos e Centro Marítimo dos Em-
pregados dc Ca mura.

A directoria da Pcdornono se conr.llltiirá dc
Ires membros do cada unia dns nssncliições,
sendo dentre elle., escolhido o presidente. A
primeira reunião será rcnllsadli uns primei-roa dia. de junho, devendo a Instiillnção of-
fieial verificar-se no dia II de Julho.

Os accldentcs no trabalho
Algumas associações operárias pretendem

agitar um movimento cui favor dn votação,
pelo Congresso, do 11111 projeclo sobre nccl-
doutos 110 trabalho. Nesse sentido tém nido
1 onihiiinda.i varia- providencias puro o exi-
lo da campanha.
Centro dc Professores Primário.'! Munlclpoea

Da (llrccloria deste Centro recebemos con-
vite para a sessão solcmne, couiinnnoraliva
do primeiro annivcrsario de sua fundação. A
festa, que se rea lisa no dia 2\) do corrente, na
sede da Associação de Auxilios Miiluos dos
Cmpregados da Estrada de l'erin Centra] do
Brasil, á mn Visconde de Ilauiin II, 25, ás 1!)
horas, constará, alem de vários discursos, de
uma conferência sobre o "sloja" sueco, ma-
teria ultimamente introduzida nos nossos
programmas primários,

Foram dirigidos convites ao Sr. presidenta
da Republica, ao Sr. profolto do Districto Fe-
dera!, a todas as autoridades do ensino, ao
professorado em geral e á imprensa,

Doenças do apparelho diaes»
tívo e cio sistema nervoso. —
íüalos X. — Qp. Renafo de Souza
Ijopes; nn losé, 19. de

StXÇAÕ^NKDirORlAL'
52s s^^ieios á3 «A saaaa»

Uma .sociedade (pie se recommcnda
E' uni erro o que por abi se diz, con, tanta

insistência, da "déhaele" das sociedades mu-
tuas.Ao envés de ser un, mal, ossa "débaclc"
é apenas um beneficio para a grande doutri-
na e para aquellas das instituições que a pra-
licam com rigor e com verdade.

Tém caído, e mortalmente, as arapucas.
As boas sociedades nianlèin-sc, o o publico
não lhes nega o auxilio a que lèin direito,
para seu próprio proveito.

Exemplo edificante do que dizemos é "A
Mundial. "A Mundial" fundou-se sob os me-
lhores auspícios, ha cerca dc quatro annos.
Outras sociedades nasceram e morreram dc-
pois delia, que hoje está inteiramente soli-
difieada.

Algumas tiveram a vida ephemera dos me«
zes. "A Mundial" prosperou o prospera ex-
traordinaraimcnlc, mercê da sua organisaçãa
modelar.

Os seus benefícios estão espalhados por lo<
do o Brasil, e ella é uma das muito poucas
sociedades que podem cumprir á risca os
seus estatutos.

Vimol-o hontem, com o sorteio dc suas
apólices dc seguros de vida, para a distribui-
ção de prêmios em dinheiro, realisada á lar-
de, «a sede da sociedade, á avenida liio Bran-
co. Ao aelo assistiram representantes ds
imprensa carioca e grande numero de asso-
ciados.

Foram premiadas as seguintes apólices :
11. OU, do maior Ticiauo Corrcgio Daemon, na
classe dc 10:000?, con, o prêmio de .105?000j
11. 298, do Sr. Dr. Joaquim Cândido da Costa
Senna, na classe dc 50:000$, com a iniporlan-
cia de 3*012$500; n. 7*27, na classe ele .'10:0(108,
pertencente ao Sr. Raul Amclio elos Heis Cie-
lo. a quem coube, como prêmio, a quantia de
4:5.10*000.

A mesa que presidiu os trabalhos dos sor-
teios foi constituída pelos Srs. Dr. Arthur
Vieira Peixoto, capitão Augusto Feliciano Pe-
reira Pinto e,Oscar Fernandes Maia, todos se-
gorados ela companhia.

Com os prêmios hontem distribuídos cie-
va-se a 405:509?000 a somma total distribui-
da pela " A Mundial" aos seus segurados.

(Editorial da "Época", dc hoje.)
 . — ,-..¦¦ 1 ¦¦ ¦«¦

Amigos meus lém solicitado a minha af'
tenção pára injurioso artigo nssignado pot
Thiago Guimarães c publicado 110 "Jornal
do Commercio" de 24 do corrente. Dous me
livre dc descer á ignomínia de responder .-
cssc indivíduo, com quem só os triliiinnes sc
devem entender para a desaffronla da so>
ciedade. Esla ligeira explicação visa única-
mente agradecer a solicitude daquelles ann-
gos, affirmando-lhes que, mais cedo elo qttf
pensa, Thiago Guimarães terá o castigo epx
a justiça cominina aos que tão iinpudcnle.
mente infringem as leis criminaes.

Ilonorio Leoncio de Macedo.
Assembléa n. 8, sala 4.

que o meio que empregarei para utilisai* fru-
tuosamehte este indicio não o compromette-
rá.... O que lhe posso garantir, c que fez
muito bem cm passar para o nosso lado.., O" Mão
do Diabo" não durará muito lempo... Como
se diz na França, cm lermos ele caça, o ani-
mal está "nas ultimas".

Nos olhos acanhados do amarello brilhou
por instantes o seu pallido e habitual sor-
riso...

Eu o havia previsto!... articulou cal-
mnmonte... Não pensava, entretanto, que ahora soasse tão rápidaI... Até mais ver!...

E saiu, acompanhado por Jameson, que logo
que fechou a porta voltou vagarosamente paraonde estava o seu professor.Este, com a mão na testa, caminhava de um
para outro lado do laboratório.O senhor está preoecupado, mestre?,.,
interrogou o rapaz. Entretanto, parece ler fei-
to uma elescoberta interessante!... O quoi.ão percebo muito bem, confesso, é a maneira
pela quei poderá servir-lhe para pol-o na pistade nossos inimigos...Waltcr, disse cm tom grave o mestre"deleclivc", parando cm frenle ao discípulo, si
eu lhe dissesse que já linha notado por diversas
vezes cm certas cartas c cm certos documentos,
escriptos lambem a machina, as mesmas parti-culáridades que acabo dc notar nesses dous do-
cumentosl... Quando foi isso?... Onde foi?...
Quaes foram esses impeis que me passaramsob os olhos?... Eis o que de mim mesmo
indago ha dez minutos.

Dc novo silencioso, recomeçou o seu passeio
pela sala... Todas as suas faculdades estavam
concentradas na única preoecupação que o ab-
sorvia...

De repente, bateu por duas vezes palmas,e cm seu olhar brilhou intensa satisfação...Recordo-meI... exclamou... Sim, sim!..,
Ou muito me engano, ou não tardaremos a tudi
descobrir... Indagava dc mim mesmo 01,ile j!tinha visto caracteres semelhantes a estes..
Agora já o sei... Waltcr, vá buscar o sobr<
tudo c o chapéo... Si minhas previsões llãl
me enganam, o homem do lenço vermelho eloi
mira amanhã nu prisão dc Tsiu-Tsin...

(Confiniia)
Este folhetim é o 2" do 13° episódio, r/m

será cxhibido quinta-feira, ii de- junho, noi
(tremas Pathé e Ideal ç
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A »*tia Seio do Sotomb!;>o, 175, participa à
eu.» Numerosa o chio clientela quo, parn
ccmiMiomocai* o sinnivorsario do sua fun-
úação, n 12 do junho, mandou vir de Paris
lindo e vstriano soriimcnto rio modelos dc
cStagiéu» c formas em taffr ás, velludo e
t;. _}.-.«..¦, que sei «o vendidos a titulo de bo-
ni»2caç»o a.é o dia 12 de junho, desde o
preço barotissimo de I0$000 em deante.
Nes&a citsa encontrarão um bonito e va-
riario oortimento de enfeites para chapéos,
assim cotno também se reformam e enfei-
tam por qualquer figurino com muita ele-
gancia e chie e por preços excepcionaes.

Safo de Setembro, 175
AU PETIT PAQUIN

âpa Sulfatada Maravilhosa
CON9RRVA A BELLEZADA VISTA™

Cura e previne toda a inflamraação
ÚNICA P EMIADA NA EXPOSIÇÃO N ClONALClEl90B

A veuda em todas as boas Pliiirinamus e Drogarias

GRANADO & C. RIO DL JANEIRO
DliPOSITA iüS

GlínAES

LOTERIA
DE

Pifa Sil ffltó'4 4* LU%b9_

Garantida pelo governo 4o
estado

lerça-leira, 30 do corrente

Por i$8oo

Bilhetes á venda em iodas as
casas lotericas.
»-i wtft>—¦*is r"Ti—WBmWBBIw ' 11 111 11 iintn _____

Chapéos de sol e bengalas
Jo mais variado sortiincnto encontra-

ío nu CASA BARBOS.., 1nin.11 Tira-
[dentes 11. li, junto á Camisaria Pro-

grosso.
N. \í. — N"csla casa cobrem-se

chapéus o lnzem-sc concertos com
rapidez ii perlcição.

CAMPESTRE
R. DOS OURIVES37

TELhP. 3.666 NORTE
Amanhã ao almoço :

Tripas á moda do Porto, ca-
brito á moda de Braga, ovas
de tainha á bahiana.

Ao jantar : Suecesso 
Perna de vitclla com pirão

de batatas e muitas outras igu-
ria:.

Todos os dias: ostras cruas,
Sardinhas nas brasas, canja

e papas ! . ... Poas peixadas
Bebam o delicioso Anbdia,

branco e tinto.
Prveos do costume

EXTERNATO AOUINO
Antigo instituto de ensino

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

108, RUA DO REZENDE
Prospectos e informações :

Casa Beethovcn, Ouvidor 175.

THÊÃTRO RECREÍÕ
Empresa JOSB' LOUREIRO

Compuiihia RUAS, ilo llieutro Apollo, dc
Lisboa'

HOJT3 HOJE
A's 7 l|2- A's 0 1|2

A ACUIA NEGRA volta á scena garan-tiila pelo poder judiciário.
AO l'IJHLir.<j'-Por despa-

clio 1I0 merilissimo juiz da
\o Vara Cível o a requerimento da cm-
presa José Loureiro foi concedido inter
dido piohibitorio para que possa ser ro-
preseulada esta peça.

Peça du mais palpitante actualidade—
O mais retumbante êxito dos últimos
tempos— Espectaculos ile grande emoção
c sensação, lisla grandiosa poça está con-
sagrada pelos grandes applausos recebi-
dus em Li bon, Porto e Rio de Janeiro.
t% foff&ffiVt

De Ernesto Rodrigues, Felix llerimi-
les e João Bastos, musica dc Joaquim
Uagarim.

ESCOLA DE CORTE
Mme. Telles Ribeiro ensina

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

Pratica por tempo indeter-
minado.

Moldes experimentados c ali-
nha vários.

Acceitam-se fazendas paravestidos 11 e o confeccionados.
Aulas dc chapéos. Av. Rio
Branco 137,4" andar.Odcon, á
direita do elevador.

Gruta do Norte
ABKRTA ATE' I HORA DA MANHÃ

Praça Tiradentes 77
TELEPHONE 1.831 CENTRAL

Hoje ao jantar:
Colossal badejo assado com pirão de

batntns, frango ao Rossini e fricandó com
feijão miúdo.

Amanliâ 110 almoço:
Succulonto cozido especial, sarapatol de

leitão e rahaila com carurú.
Todos os dias moqueca, carurú, vatapá

c frigideiras
_ \ primeira casa no gênero, não só sm

pitèos con.io cm vinhos, é sem contestação
u imita do Noite

Ki.ír?:«sua:,i*«, a

cura
re-

poiitiiiaincnte dor de dentes.
Vende-se em todas a- pliarma-
cias; não é veneno e não quei-
ma a boca.

Preço ISOOO
Caixa do Correio 1.907

EM EXPOSIÇÃO
NA

iiata
iS.JoseJ^Js.José

novos modelos em
dormitórios

e salas de jantar
a prestações

"Campos tio Jordão"
Indicações scienlilicas sobre o local'

seu valor c sua adaptação a indivíduos
enfraquecidos, ou a tuberculosos.

Dr. von Dollinger da Graça; Mem de
Sá 10 (sobr) ás 3 112. Tclepli. -1.810 central.

ÍWRÍÉÈANTES
i.iiniiii : Aneinia, doenças uo

estômago e moléstias próprias
das Senhoras, — Agentes geraes:
Carlos Cruz & Comp. — Rua 7
de Setembro n. 81. — Em frente

¦ 0'imma ODKON.

Aluga-se uma boa casa
Aluga-so a boa casan. 147 da rua

das Palmeiras, em Botafogo.
Tem bons quartos, lu/. electrica, jardimao lado, muita água, está limpa e é

nova
Paia ver o tratar na mesma, com a

proprietária.

Vendem-se
jóias a preços ixiratissiinos : na

rua Gonçalves Dias 37Joalíieria Valentim
Telephone u. 5)114

DELICIOSA BEBIDA

_-**»»" tía
Espumante, refrigeranta, sem

álcool
BnçaamBataaaserasaBKB

ias ia cmial fUenlLoter
Companhia da Lolorlai Naolonaia

do Brasil

Gxlrncçfloi publicai, 10b n fltirall-¦KiÇiiu (li) 1,'iivrriui flilciill, Ali 2 ||!i Q
.ni'. '..ililiiiilo'! i,-i ;i Iioiiihí A rua

Vliicondu üo llaboniliy n. K»

AMANHA
A's 3 liora» dn tardo

339 - 5'
5o:oooiooo

Cor 'ISOOO, cm quintos
Grnmlo o extraordinária loteria dc

8, .1 chio — Km Ir.» Hurtcloa
Srxtn-fclni, :.':i o saliliado, 114 do

junho, as II honra du larde, Ai 11 o
a 1 du tardo.

iCili-S'
1° sorteio  mu ¦.iiniiíiiiuii
2' .norteio  100:11(108000
1" sorteio  200:0008000

Total dos trcs prêmios maiores:

490:000$000
1'icço do hillietu inteiro 10* cm

vigésimos de «00 ríis.

Os pedidos do bilhetes do Intc-
rlor devem ser acompanhado» do
mais (100 réis para o porte do Cor-
rclo c dirigidos nos agentes geraes
Nozarctli « C, rua do Ouvidor
n. 01, caixa n. 817. Tcleg. LUS-
VT.L c un casa P. Guimarães, Ho-
sario 71, esquina do heceo das Can-
ccllus. cuixa do Correio n. 1.273

A Notre Dame de Paris
GRAEÜMS VENDA COíffl

o descogto de 2® *\.
Em todas as mercadorias

HOTEL AVENIDA) M
——¦—__¦

A FIDALGA
nostauranl, onda se rounom as melho-

res famílias, Rigorosa escolha feita ili.i-
rlamonto. em cumes, caças u legumes.
Vinhos, Importação de marcas exclusivas
da cara. Preços módicos.

RUA 8. JOSÉ', 81 - Tclcp 4.513 C.

MEHETROL
Cura radical das molcslias das se-
nboras: supprcssões, flores bran-
cas, homorrbagias, regras doloro-
sas ou escassas, accldontos du

cdade critica

llcconimcndailo por summidadcs
médicas brasileiras e estrangeiras.

A' venda nas principaes pliarma-
cias e drogarias

TelFs Bier
A cerveja preferida pelas Se-
nhoras (leve e sauclaveIJ.

Introduzida no Brasil desde
18r>5. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1889
com MEDALHA DE OURO

Rua Riachuelo 92
antiga Cervejaria Logos
TELEPHONE 2361

ISRiiitnlÉ
l|a WS» os
^^mj Ernesto Souza

§BÉà floaquídão
BRONCHITE

Asthni,
[ Tíliercaloa» pulmonar.

GRANDE T0N1C0
I abre o Spiieilie c produz a

forca inscDiar. ¦

GKANADO * C..1*de Marco. 14

MOVEIS
Antes de fazerdes vossas

compras, visitae o deposito de
A. PINTO & C.

QUITANDA, 72
Telephone 3.096 Central

LEILÃO I PENHORES
8 JUNHO

E. Samuel Hoffmann
I3 Travessa do Rosário 13

JÓIAS
Das cautelas vencidas, po-rlendo os Srs. mutuários refor-

mar ou resgatar suas cautelas
até a hora de principiar o leilão
Dr. Everardo Barbosa

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

Pintura de cabellos
MME. OL1VKIIU tinge cabellos par-ticularmeute, só a senhoras, com llennó.

Aclualmontc garante a maior perrciçío
110 seu trabalho. Duração: rjuatro mezes.
Completamente inolfensivo. Preparados
recebidos da Europa pelos últimos va-
pores.

Avenida Gomes Freire 11. 108, sobrado.
Telephone 11. 5.800—Central. •

suam

IACASABERTH01D0H
RIO DÊ JANcIRü

Aveiiida Rio Branco n. 50
Avisa A freguc/ia quo está vendendo as

LÂMPADAS «GE-EDISON»
pelo seu novo systemn americano:

Cada compra do lâmpadas úA diroito a um ou mais ucoupons»
na soguinte proporção:

Por citdu lâmpada niA 50 volai se onltcgurã  1 coupoii
Dita dltu J00 v.-Iíis (•¦¦iitiiiiniii)  _ a
ülto dilo 100 velai; (i|. Wrtllí  3 » •
Dltu dito Ví)() velas o n  -5 a
Dilo dilo .|()il velas > t  7 *
Dito ilitu 001 velas a »  9 >
Dilo dito 80) valas » o  12 i
Dito dito tono ralas > >  15 t
Dito dito IMio volas s t  18 »
Dito dito 3(MI0 velas > >  21 3
Dilo dito 00 0 velas t »  'J5 i

O.i coupons sorfio ro<galadiii n.i >
Casa Bertholdo, Avenida Rio Branco n. 5o

Ospromlos acham-so Indlciniin nn lista de brindes oostílo cm exposição
pcrniancnlo na CASA DERTIIOLDO, AVENIDA Illü I1IIANCO N. 50

PEÇAM A LISTA DOS BRINDES
Compras a praso não tem direito a coupons

MOFEIS
tirando deposito o oíiicina d» moveis e co!-

choarla, tapeçaria, loucas, titr.., dormitórios es-
tvjo allemão, ultima moda, 550.VOOO; mais barato
que qualquer oufpa casa: salas de jantar, 580^; ditas dc visita,
estylo de grande etleito, dc 130$ a iSoàS, (estas mobilias são
estofadas); capas para mobília, nove peças, 70^000. Peçam cata-
logos para não ficarem illudidos com outras casas; na ma do
Passeio n. 110 —ILargo da Lapa).

mmiMÊfâzm

DENTES ARTIFICIAES
NAO OS COLLOQUE V. EX.
SEM EXAMINAR OS NOSSOS

TRABALHOS E PREÇOS.
N. D. A primeira consulta, para demonstração do novo syslcma cujo

resultado é deveras surprchendonle, não importa cm compromisso algum
para o coiisuilante.

Dr. Sá Rego, ESPECIALISTA
RUA DO CARMO 71, CANTO DE OUVIDOR

RIO DC JANEIRO

Curso Normal de Preparatórios
As^ aulas deste curso, vantajosamente conhecido pela PONTUALIDADE, ASSI-

DUIDADB c competência de seus prolossòços lunccionuin com a máxima re-
gularidadc.

Corpo docente: DR. GASTÃO RUCHi DIt. MESCIIIK, Dn. MENDES DE
AGüIAIt, professores do Externato D Pedro II; DRS SEDASTlAO. FONTES e
AUTUAN DOURADO, professores da Us.ola Militar; DR. HENRIQUE DE ARAÚJO,
primeiro classificado no concurso do II. Universal nm S. Paulo ; DR. PEREI1U
PINTO, professor do Colleçjo Militar; DU. AUGUSTO ANESI, autor de valiosos
trahallios didacticos; DR. FERNANDO SILVEIRA, conhecido professor e outrds.
Aulas praticas dc MATIIEMATIOA e CHIMICA. Dous pro essores para o estudo do
uma mesma língua, um dn parte thooiiru o outro pratico. As notas de aulas são
polygraphadas. Mensalidades módicas. Cursos DIURNO e NOCTURNO".

Aulas dc repetição para os nlumhoa que se matriculai cm ematrazo.

A sede do curso foi mudada da rua dos Ourives 29 para URUGUAYANA 30
andar — JURUENA DE MATTOS, director.

DIGESTIVO INFANTIL
(A BASE DE PAPAIIMA) """""

Poderoso eupeptico, digestivo e regularisador das
funeções gastro-intestinaes das creanças

Peçam prospectos á
- PHARMACIA SILVA ARAÚJO —

Rua Primeiro de Março n. 11

INSTITUTO MENEZES VIEIRA
(Curso Normal)

Avenida Rio Branco í33 (2* andar)—Tclep. Central 2.205
DIRECTORIÍS: Drs.iAbelárdo de Barros, Alpheu Portella e Paranhos da Silva.
SUR-DlREt-TORA: Exma: Sra. Professora D. Lconor Posada.
SECRETARIA: D. Orminda Teixeira Pinto.

PROFESSORES:
Drs. Osório Duque Estrada, Adrien Delpech, Gustavo Magnus, Chrisiiano Baptista

Franco, George Suirier. Mano Rezende, Mario licvilacqua, Cecil Tliiré, Mello Darreto, i, Olavo
e Sjm-

Cândido Martins, Fernando Silveira, Lima Coutinho, Alcides Maja, Othelo Reis, Olavo'
Freire, Narciso Figueira, Carneiro Leão, o DD. Ernestina Ferreira dos Santoí1 ¦¦ c""
plironia de Paula Burros

0 director Dr. Alpheu Poitclla resido com sua família no estabelecimento.
ACHAM-SE ABERTAS AS MATRÍCULAS

As aulas fiinccionarão das 5 da tarde ás 9 da, noite.

TINTURARIA RIO BRANCO
29, Aveisleta Mem de Sá, 29

ig- Casa de primeira ordem

Monda buscai a roupa e ?. enlicga— GRÁTIS — a domicilio. —
Attendc promptamciite aos chamados pelo TELEMlONIí 4.934.
Contrai. — i.lnipa a secco o teiiui de casunira, por U$uoii; lava cliinil-
camente, sem dolormar nem estradar; o terno por 5$uoo, tinge, de qual-
quer côr, sem romper nem desbotar; passa a feiro as roupas
com perfeição', faz modilicaçaes e qunesquer concerto.'; col-
loca debrum de lita dc seda ou de algodão 0111 Iracks, pale-tots ecolletes.—Espacinlldadocm trabalhos em roupas do senhora. ,¦ífc;

Preços módicos e trabalho per-feito e gapjntido ,r>t

O iiiiilur o iniih lni|inrtiiiilo <h>,
llnr.il. Ucciipniido 11 uu-lluir :.l-

tuuvilo dn
Avenida Rio Branco

Sorvido por olovadoron oloctrlcon.
i-'rri|iiciicln iiiiiiiinl de üii.iiuii clieii-
in. niurlii complctu, n imitir 1I0

IQÇOOD.
End. TcIcr. - AVENIDA

Illt) DIJ JANEIRO

0 lll FiVlI
utniiila o sujponsorio tloctrlco-Mn-
unclico do Dr. Wilson Cuia hifiil»
ijvcl c nbsoliitnmonlo uniu dos oil-
GaU.S eiil'iiiqiii'1'iilns por uniu moi.i-
d.ni': ilcircgruda ou uma voihico
proinotuia.

DEPOSITÁRIOS

MERINO & C.
RUA DO OUVIDOR. ID.l-Ilio

Rcincilcni.se CdlnlogOl deste
appaiolho, Riqiiv-iMitwite cm silo
Paulo:

JANUÁRIO LOUSiniO
RUA IS DE N0VBMDR0 11. 7

(7^ ^^mib
CASA NiPPON m

«UA GONÇALVES DIAS
H. 66 Vs3

^mwÊ
SasBÉL A

Paína de seda  2$000
Dita de flexa  I$000
Bazar Herminios

Praça da Bandeira
Tclcph. 2.184 Villa

Comer bem só
na Transmontana, salão
dc primeira ordem ; não
tem segundo para esta es-
tação. Venham experimen-
tar o bom paladar das boas
petisquei ms ú portugueza.

Rua da Alfândega 158
Telephone N. 3.659

Rodrigues Salines ft C.

Perolina Esmalte-p^0.
rado, que adquire c conserva
a belleza da pelle, approvadõ
pelo Instituto dc Belleza dePa-
ris, premiado na Exposição de
Alilano. Preço 3í>ooo PO' DE
ARROZ PEROL1NA, suave
e embellezador. Preço 4$ooo.
Exijam estes preparados, á
vencia em todas as perfumarias
e no deposito deste e de outros
preparados, á rua 7 de Setem-
bro n. 209, sobrado.

Compra-se
qualquer quantidade de jóias velhas

com ou sem pedras, de qualquer valor o
cautelas do «Monte de Soccoito"; pagu-sc
bem, na rua Gonçalves Dias n. 1)7.

Joalhena Valentim
Telephone 9Qi Central

Í 
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iSPECIALIDADE 0 Nt
Leques c objectos para

presentes
Kiraonos dc seda e de

algodío
Deposito do afamado CHA'
BlftN, do precioso OLHO
DE CAMELIA para o cabello
e do finíssimo pó para dentes

MARCA ROS li

Bronzes, moveis* dc bambu,
cortinas e transparentes, por*
cellanas, xnrno, brinquedos e
todos os productos da indus-

tria japonezaA. do Souz.i Carvalho
Telep. C. 5511 ~ RIO

Sociedade Brasileira Protectora dos Anuncies
Rua du Alfundeqa n. lt)4

SERVIÇO VETERM^ARÍo GRATUITO
EDWARD S. RADCLIFE { li. CARDOSO JÚNIOR

Das 2 as noras Das 3 ás 4 horas

AVENIDA RIO BRANCO, 60
 TKJJiaPHONESNO TS2.0GO

í r^^y^ffáa;:¦ jE-I"' •••¦;'Yyy. TtTS
= 

jl!

VIAGENS DE 2
EM ? HORAS

Jnhas regula-
es para trans-
lorte de peque-
nos volumes

:ntre o centro
:ommcrcial e

arrabaldes
llianiodos .1

domicilio
¦3 TELEPHONE

NORTE 2.066'«

Plantas
Começando agora a melhor época para

a plantação de pomares, ninguém deve
comprar arvores frutiloras sem primeiro
snher os preços e as condições ue venda
de Augusto Fonseca, á rua Mariz e Bar-
ros 309; peçam catalagos grátis.

mm .1 ' ¦ *mm~mKmmm9mmm*^t
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DINHEIRO
Empresta-6e sobre jóias, roupas, fa-
zendas, motaes e tudo que represen-

te valor .. ,t.tv

Rua Luiz de Camões n. éO
TKLEPl í ÓyiTT07-3 NORTE

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

**&'{¦ J. LIBERAL &C.

Mobiliário compfeto
Família do tratamento, estrangeira, quêso rotira, vende, [iiircelhuUuiionto ou em

conjunto, o mobiliário completo dc sim
casa, desde trens do cozinha até 03 ta-
petos da sala; õs moveis são todos com-
plòtamcnto novos. Ver o tratar nu rua
do Itczohde 101.

Gran bar e rotissene
PROGRESSE

José iViiyiiciz Dominaues
44, Largo S. Francisco dc Paula, 44

Telophone 8.8M-Norto
MENU'
Amanhã ao almoço:

Salailu do garoupa ;'i Copacabana.
Papus ó valoucfann.
Chiiiriis'os de carne soeca.
Borrachos com arroz a Vidago.

Ao jantar:
I.eiiài recheado á portugueza.
Raviolis A italiana.
Frango á lisboeta.
Concerto Duo de Cvthara das 11 ás 20

horas, pelos Prolossòros Carlos Tylle
Luis Kantz.

Stadt Munchen
1 Pr aca Tiradentes 1

Telephone 00;"> Central
Hoje :

Garoupa ú portugueza.
Amanhã :

¦ Tripas á moda do Porto.
Cabrito assado.

Pó É arroz
Medicinal, adhetente e per-tumado. Lata 2$ooo.
Perfumaria ürlando tangal

INSTITUTO P0LY6L0TICQ
Estão funecionandõ os seguintes cursos

deste instituto:
Curso Normal
Curso Gymnasial
Curso Annexo
Curso Primário
Curso Commercial «
Curso de Tachygraphia
Curso de Línguas
Curso de Violino
Curso de Piano
Curso de Dactylographia
Curso de Prendas femini-

nas.
0 corpo docente 6 escolhido a capricho

e merece absoluta conliunça.
A disciplina do estabelecimento 6 ir-

reprchensivel.
No gênero é o único estabelecimento

da Capital

IB0T1 NUM»
Os proprietários dota antiga o comei-

tinida casa participam a tudus os seus mui-
s;os d freguezes que, pura melhor servirem
ainda a .-na numerosa e ilislincla liogue-
zia, ronlniclarani para rlieli' du cozinha
Bahiuna o primeiro cozinheiro hahiano o
o mais conhecido — o escrúpulos.- quanto
acreditailo chefe Rnginalilo Não ha para
ello segrôilos nn cozinha Iliihianii.

Tomos tamticm a cozinha l'ortuguoza
dirigido por hábil profissional, apto pura
preparar qualquer pinto, nao >ó a essa
moda como á frauceza, ã hospanliola,
etc, etc.

Em resumo:— Não olhamos a despe-
zas pára bem servir a nossa granda
froguozia.

E' a única casa em que o rcs]ieito &
absoluto, a par da gentileza do pes-oal

Não coiifiindaiii a CHUTA BAHIANA
com outra qualquer casa congênere.
PRAÇA TIRADENTES, 71

Caíé Santa Rita

^^É^nu^^^J
O MELHOR DO IjKASIÍí

Encontra-se em ioda a parta
lí este que todo o mundo toma depois

das' releiçòos de cerimonias
TorraçOes especians para botoqnins 'ia

primeira ordem
Rua Acre íil — Telephone Norte I 104
Mal. Fiiiriahu'22-Telenhone Norte I.-2I8

THEATRO S. JÜSE1
Empreza PASCHOAL SBGHI3TC

HOJE—26 de maio-HOJE
Exhibn;ão do empolgante film do

grande suecesso cm 12 actos, com 3,000
metros

Primoroso e sensacional Iruballio dü
grande fabrica U. MAKTINEZ V GUN-
CllüS, dc lluenos Aires, original de lluni»
berto Cairo.

Horano das exhibtções:
A' noite—Três sossões : ás 0, ás 8 *

ás 10 horas.

Preços das localidades:
Camarotes, õ$ ; poltionas, ISOOO; gí-

raes, $5u0.

Amanhã e sempre—A AüülA NEGRA,
omingo, « matinco c—A ÁGUIA NEGRA.

l|!j£= r> 5=5 g5B5-ül,B mniiii m ' AVBH1UA IUU BRANCO, 100 0 108

PALACE THEATRE

HOJE
GRANDE FESTA DE HOMENAGEM

A' illustre artista

PALMYRA BASTOS
commomorando a sua próxima nm-

dança do gênero, linda a actual
a louriiéc », e patrocinada pelo

brilhante jornal A NOITE
Representar-se-ão os trcs actts das

operetas
Burro do Sr. Alcaide

1» acto
V E RO N ICA

2" acto
Amor de Mascara

2» acto
Toma parte toda a companhia

Amanhã—Ultima da operetn — O
BURRO DO SR. ALCuIDli em espe-
etaculo completo

Iluniiiin". ã nialincc »—SONHO DE
VALSA—« Soiiée » ás 8 3|4.

THEATRO REPUBLICA
Empresa JOSK' LOUREIRO

HOJE HOJE
1 grande com-

Sexta-feira - A's 8 3[4
Esplendido espcctaculo pela grat

iianhiii do

11(11 I I
Regisseur, F. QllEIROLO

Estica do ventriloquo
CabalSe»"o Castillo

O artista proililecto da Aristocracia, com
11 sua companhia Autn-Mnohanica

ESPECTACULO DE NOVIDADE
GRANDE ATTRACÇÂO

Exilo crescente da « trotipe ti QUEIROI.Õ
O prognimmn cio espcctaculo é com-

posto pelos, números de maior sucecíso
da companhia.

Rilliete-i á venda no « Jornal ilo lira-
sil i até ás r> horas. Preços do costume.

Domingo, « matinéc o — CAHAI.I.KitO
CASTILLO com os seus koaecos, quo «ao
o enlevo das creitqjs»

CABAI1ETS
CLUBS MOZART E POLÍTICOS

Das 9 á« 12 da noite (MOZART)
Das 12 ás A 1)2 da manhã (POLÍTICOS)

Todas as noites grandes surprezas pela nova troupe de artistas:
«LA LILIANAo (Cabarotiere dos Pi lilicos) celebre cantora internaciontl I
«LA DIALET» Única cantora ilalo-hrosiléiraI
«MERCEDES FONSj Sympalhiça cantora hespauhola!
«LA BELLA ROSITA» Cantora o bailarina Criolla !
(CONCHA MORENO» Grande cantora e bailarina hespauhola!
iiLYRIA CEMTILEo Cantora á voz italiana de grande suecesso!!
aPEPITA OONZALESa a Rainha do baile hespnnhol!
«MARIO SAYERINIi (Tenor) o.uc dirige o grande e sumptuoso

Proximanicntc grandes c cekbros estréias -.ias novas artistas, espei ialmente cor-
tratadas pela nova «agencia Thcatral» PARISI & MOLINA. Eslos agentes são osunieos quo tecm succursal em RUENOS AlIlliS. e contratam directnmcnte o-
ARTISTAS daquclln cidade para ESTES '.LIJIIS.

VER!! 1 VERIII RÍR B DIVLílíl!» peste* éiBAHBTS, H0« ETOWS AS

THEATRO mmiAPRh
(KESTAUKANT ASSYKIO)

Sabbado, 27 de maio
AS 41J2 DA TARDE

Grandiosa « matinée » de des-
pedida intima da festejada

soprano, primadona da com.
panhia Maresca-Weiss

THEATRO 9. PEDRO

Concerto vocal c instrumental

DANSAS
Entrada com direito a consum-

maçâOj 5$ooo
Bilhetes i venda desde já

Na menina noite, grandiosa < soirío »
das It ís 9 bont dt madimindu- >

W^^^**^lftÍly' T^É

Somente por poucos dia*

THEATRO APOLLO

MEU BOI
MORREU

Empresa JOSÉ' LOUREIRO
Grande companhia dc opera lyrica itn*

liana UOTOLI & HILLOllO
HOJE — Não haverã êspêõtãcuto - H0J1

Para iealisiir-se o ciuiiio geral Jj
opera em quatro actos, do immorls
niaeslro brasileiro CARLOS GOMES

0 GUAliAN
Que sobe ã scena amanhã, canladl

pelos artistas E Clnsenli, M. Fiori, M.
Salazar, I'. Fedenci, Orlandi, C. Melo*
chi, A. Recantini o Uaroil ini.

Domingo, amntináe» ns21|2 — CA»
VALLERIA RUSTICAiNA e PALHAÇOS.

Canio, notável crciu;ão do tenor HSR-
GAMASCIII. 

A' noito—A's 8 .'Ipt - O GUARANY.
Segunda-feira, s9—Despedida daconi-

panhia, ipio parle para S. Paulo nr
terça-feira.

Bilhetes á venda paia os l">° "«M-
ctaeulos.
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