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A idéa de um appello

ás municipalidades
Devemos titâo teuti ? antes
awilai5 para o ''imposto de

i>

}á ligeiramente nos referimos hontem
;i um dos maiores inconvenientes que
poderão resultar do lançamento do «im-
posto dc honra». Por mais forle que seja
a intenção ile apresentar essa taxação co-
mo transitória, ninguém poderá crer que
o será. O imposto, uma vez lançado, per-
petliar-sc-á nos orçamentos, pesando éter-
namente sobre os contribuintes. Mas ha,
além desse, outros inconvenientes, mes-
mo sem falar do excesso já existente na
tributação. Ü «imposto de honra» dará
o resultado que se calcula? Si der,
quando o dará ? Não nos devemos es-
quecer das difficuldades colossaes, da
lentidão extraordinária, da dcsegualdade
formidável que haverá fatalmente na ar-
recadação. Sem querermos discutir com
ures dogmáticos a efficada desse alvitre,
nhi deixamos esses pontos de interroga-
ção, que provavelmente já acudiram ao
governo.

O que não nos parece liquido é que
o «imposto de honrai) seja o único re-
curso que reste ao governo para satis-
facão de nossos compromissos, a serem
restabelecidos no próximo anno. Por que
não tentarmos, por exemplo, o appello
diiecto ás municipalidades, idea do Sr.
deputado Fausto Ferraz? Esse alvitre,
sobre não causar a repugnância, a repul-
sa que fatalmente provocará uma nova
tributação, que no interior ainda mais
conlrariedade determinará, tem a vanta-
gem de poder effecluar-se desde já, não
havendo necessidade de esperarmos o
exercício futuro para applicar o desejado
imposto.

Procuramos falar a linguagem simples
e despretenciosa da sinceridade, sem
querermos sair do terreno essencialmente
pratico, O Sr. Fausto Ferraz revela-nos
nas declarações que se vão ler que a
sua idéa já está tendo a mais sympa-
thica acolhida em Minas; não é de es-
pérar sinão que em todos os outros Es-
tado.í o mesmo phcnotnenose verifique C
que por esse modo se obtenha, si não to-
da, pelo menos uma grande parte da
quantia desejada para os pagamentos que
nos assustam.

O contrario disso seria descrer do pa-
triotismo brasileiro. Sabemos todos que
a desgraçada situação em que nos encon-
tramo; é fruto da incompetência c da
deshonestidade de um governo que nos
inielicitou durante todo um quatriennio,
levando o paiz á ruina. Maldigamos a
gente desse governo e todos os seus
cúmplices; mas o que não podemos é
iugir aos compromissos que pesam sobre
a Nação. Temos de pagal-os, si não qui-
zermos ficar deshonrados. E' um caso
de salvação publica. Quanto ao meio, po-
réin, é que deve ser estudado convenien-
temente, não nos parecendo que haja me-
[hor, mais pratico, mais suave, mais effi-
caz do que pedir ás municipalidades do
Brasil a sua coliaboração nesse sacrifício
em prol da dignidade nacional.
O APPELLO A'S MUNIGIPA-

corrente, aponto! varias fontes dc nnda que
permaneciam quasi despresndas por parte dos
poderes públicos. Para mostrar que ainda lia
a que recorrer antes de nppcllar pnrn a aggra-
vação dos impostos existentes ou pnrn a
creação de novas contrlliulçõcs, basta lembrar
o patrimônio nacional, que rende uma mi se-
riu, cerca de um terço dn sonimn necessária
para sua conservação. A porcentagem cobra-
da como aluguel dos pmj rios do Eslado è uma
rldienlaria, que não entra em sua quasi tola-
lidade para o Thcsouro, apezar de haver uniu
dependência da administração com o titulo
pomposo de Dircctoria do Patrimônio Nncio-
nal. I'u/. nn foco, naquelle meu discurso,
a serie de injustiças resultantes de tal dis-
posição de lei: um pobre operário, que tome
de aluguel uma casa de avenida, pagará, men-
salmeiile, 80-í ou IIOí; um alio funecionário,
com o ordenado de 1:500.?, quo oecupa um
prédio do Estado, será descontado em 80?, a
titulo de aluguel dc casa. Mais ainda: quan-
do o Eslado c proprietário, procede com essa
generosidade, e, quando a sua situação é de
inquilino, aluga prédios por 500$ nicnsacs,
para residência dos seus funecionarios, como
acontece com o director dn Imprensa Nnclo-
nal. Propuz, então, a emejida que A NOITE
teve a gentileza dc publicar, elevando a 20 "\"
a quota a descontar dos vencimentos dos ser-
vidores do Estado que ot i upcui próprios na-
cionaes. Essa emenda teve parecer contrario
da commissão de finança e foi, como era de
esperar, rejeitada pela Camnrn. Um toda a
parte do mundo calcula-:.' em 20 °|° do ganho
total do indivíduo a somma destinada ao alu-
guel da casa. Nós aqui reduzimos a 2 °|°, para
os próprios do Estado.

Afora Isso, lia ainda muilo abuso a reme-
diar. A Estrada de Ferro, apezar das medi-
das enérgicas ndoptndns pelo aclual dircctor,
continua a carregar muita gente dc graça,
com passes fornecidos | ios diversos minis-
terios. Fossem cobrada» essas passagens e
entrariam pnra o Thcsouro cercn de 3.000
contos aiiniialmeiitc. Como essas, outras fou-
tes de renda existem a qúe os poderes publl-
cos não prestam :• attenção devida.

Só votarei a agr.-ração de impostos
depois de adoptadas medidas que ponham
termo a esses abusos que estamos dinrinmen-
te verificando. Não é ju !o que se sacrifique
mais uma vez o pobre, o desfavorecido da
fortuna, que luta e (pie i-.-oíMu, em favor dos
eommodisths e dos felizes que se encontram
bem installados na vida.

UM PROJECTO DOSR. PEDRO

PARA UM CREDITO DE 640 RÉIS
22 FOLHAS DE PAPEL E CINCO

ANNOS DE PROCESSO I
E é assim nos pal/.cs latinos, o é assim

essencialmente uo nosso liai/.. Em França
a rcneçilo contra o regiinen do papelorio co»
meçoii agora, om plena guerra. Quando C0«
inicm-à no Brasil? Aqui, com maioria de n\-
zfio — paiz novo que somos, necessitado de
evoluir com certa rapidez — governo que re-
duzisse o uso dos papeis ao eslrletainenle nc
ccsMirio praticaria aclo do mais subido pa-
triotismo,

Podemos contar nm caso l.vpico. Em 1011
ba cinco annos! — a Companhia1 Nacional

de Navegação Costeira pagou direitos denia-
siados ii Alfândega de Porto Alegre. Tratava-
se da taxa de 2 ",° ouro, cobrada indevida-
incute. O excesso illcgal importava em lilO
réis; mas a companhia achou que devia rc
clamar e reclamou. Os papeis —- começando
por uma folha de papel alinasso c um sim-
pies documento, o recibo da quantia cobrada

correu os tramites na Alfândega de Porto
Alegre. Levou os carimbos, os despachos, os
"ao Sr. eseripturario Fulano", "ao chefe dc
tal secção para informar", "diga o director
tal", tudo isso protocollado, tudo isso pu-
laudo de mesa em mesa, de mão cm mão, —
alé que um dia uni vapor do Lloyd trouxe
pnrn o Itio a papelada, já então composta de
oito c meia folhas dc papel.

No Ministério da Fazenda, continuam 03
"canacs competentes". E' carimbo pnra aqui,

Monifiuon . •
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Ünr -panorama da manjem esquerda do Mosa, desde o rio a Monifaiicon, vendo-se distinctainente Mort-Ilouime c as
demais colunas da região, inclusive a Jo.f
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_MOACY_rL
Já baviamos cserlpló as linhas acima

quando tivemos conhecimento de que na pro-
xlma sessão da Câmara o Sr. deputado Pedro
Moacyr pretende apresentar e fundamentar
um projecto de lei autorisando o governo fe-
dcral a entrar em accordo com os governos
dos Estados e das Municipalidades, no sentido
dc ser ereada uma taxa exclusivamente desti-
nada á satisfação dos compromissos externos
do Brasil.

E' este, na opinião do representante do hs-
tado do Rio, o único meio de se poder solver
as obrigações do paiz com os nossos credores
estrangeiros.
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A turfa de Bom
Jardim

despacho para acolá — toda a horrenda Via
Sacra do apparelho burocrático, complicado,
enorme, enfadonho, interminável. As folhas
augmentavam a olhos vistos e cobriam-se de
sinetes e de assignaturas mais ou menos ar-
revesadas. Vinte vezes penetrou a papelada
no gabinete do ministro c recebeu despachos;
vinte vezes tornou a sair para os "eanaes
competentes", para informar, para levar as
informações ao conhecimento dc A, de B, de
todo o abecedario. E o processo crescia,
crescia, crescia...

Afinal chegou-lhe o dia. O gabinete do mi-
nistro, depois dc cinco annos de marchas e
conlra-marchas, arremessou-o para a Delega-
ela Fiscal de Porto Alegre, que agora fica
autorisada a restituír á Companhia de Nave-
gação Costeira a quantia de 040 réis. Para
isso — gastaram-se cinco annos e vinte e
duas folhas de papel 1
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A vla§em da oòsnissâ®
especial pa^a a$@x-

LIDADES—A IDE'A EM

o Sr. deputado

MARCHA

Eis o que nos disse hoje
Fausto Ferraz:

A idéa que tive e que foi publicada pcln
iseu jornal, de todas as câmaras municipaes
do ilr;isil concorrerem com 10 "|° dc sua ar-
recadação, como auxilio para a amortisação
e resgate da divida nacional, 4 começar nn
próximo anno, eslá sendo acceita pela opi-
nião publica em Minas Geraes, tanto assim
que alguns periódicos loeaes, eom vibrante
patriotismo, têm lançado artigos do propa-
gnnda nesse sentido.

O que vae. acontecendo em Minas, estou cer-
to, nesta hora de provações e apprehensões
para os brios e a honra do Brasil, suecede em
toda parte :ité onde n idéa teve eco .

Para (pie o meu pensamento tenha effiea-
cia na pratica dos factos e que esse movi-
mento de civismo repercuta por todos os mu-
nicipios da Republica, vou formular, da li'!-
Lunti da Câmara dos Deputados, um appello
a_ todos esses departamentos da União, suggc-
rindo o alvitre por mim lembrado em pules-
Ira com o seu jornal. Penso em propor que
o Congresso envie unia circular pedindo a
adbcsãn dos municípios a esse acto de subli-
me patriotismo, que eqüivale A própria sal-
vação de nossa nacionalidade de profundos
vexames que a esperam cm próximo futuro.

As câmaras municipaes poderiam agir dc
dous modos: ou retirarem da sua receita
10 °|° para o serviço nlludido, ou, caso assim
não entendessem, creareni uma taxa de
li) "j" sobre a sua arrecadação total, para o
mesmo fim.

Com a resposta da circular e tal seja o vo-
lume de contribuição com que possamos
iontar, a União não precisará lançar mais
Impostos além dos (pie já pesam fortemente
sobre a massa geral do paiz.

Essas são idéas geraes que posso dar ao
meu amigo e que serão objecto de minha pro-
xima altitude na Câmara dos Deputados.

OUTRO ALVITRE SENSATO-

VEKDUN
jVij/ii alaquo ás posições franco-
z/i-s da Vmiaumont os allemães
são rcpellitlos com grandes per-
das — Os francezes tomam trin-
cheiras em Cumiórese reconquis-

tdin a parle lóste da povoaçüo
PAUIS, 27 (A NOITE) — As ultimas noli-

cini«. rccebldaH de Vcrdun dizem que a linha
franceza continua innltcradu e firme.

Om allemães tentaram um ataque ií» posi-
çõch francezas junto no forle de Doiiaument,
mau. foram repellldos com grandes perdas
Varias trincheiras aliemos a noroeste de
Cumiércs foram tomadas pelos francezes, que
tombem reconquistaram a parte oriental da-
quella povoação.

PAUIS, 27 (Havas) (Official) — Na mar-
gem esquerda do Mosa houve grande activi-
dnde do artilharia, principalmente na região
dc Avoeourt e na collina 304. As nossas se-
giii.Jas linhas também foram alvejadas por
um bombardeio intermiltente.

Na margem direita, o inimlRO lançou con-
tra as nossas trincheiras, nas immcdiaçõcs do
forte de Douaumont, um violento ataque, mas
os tiros das nossas metralhadoras c da in-
fantaria repelliram completamente a tentati-
va. Os allemães soffreram ahi importantes
perdas.

A nossa artilharia lomou sob o seu fono e
obrigou a dispersar uma força inimiga que
procurava deslocar-se do bosque de Chauf-
four para outro ponto.

Os tiros das nossas baterias provocaram cm
La Chapelotte, a nordeste do Celles, depar-
tanVnto dos Vosíícs, a explosão de um impor-
ta»i";-.-atepoBÍto «Io munições.

LJZ\X%>,- 27v(Havns) tOfficiaJ)

tropas reconquistaram a parle leste dc
Cumiércs c tomaram as trincheiras allcmns
a noroeste da povoação.

Um ataque inimigo contra as nossas trin-
cheiras contíguas ao forte de üouaumont foi
completamente renrilido.

NA FKEINTE ITALO-AUS-
TKIACA

Os italianos resistem ã violenta
offensiva dos austríacos no 'Iren-
tino — Os austríacos st\o balidos
entre o Adifje e lallarsa— O rc-

cão dos italianos no Astico

PAUIS, 27 (A NOITE) — Coinmunicam dc
Roma que os italianos resistem tenazmente á
violenta offensiva do inimigo no Trenlino.
As perdas dos austríacos já montam a 25 mil
homens fora dc combate.

Apezar do recuo a que foram obrigadas as
tropas do rei Victor Manoel, os críticos mi-
litares italianos mostram-se animados com o
resultado final das operações. Na sua reli-
rada do Trenlino oa italianos destruíram tu-
do quanto poderia ser útil ao inimigo.

Accrescentam essas noticias que os proxi-
mos combates se rcalisarão cm campo aber-
to, para o que os italianos dispõem de um
milhão de soldados de primeira linha e de
reservas inesgotáveis.

LONDRES, 27 (A NOITE) — De Roma foi
aqui recebido o seguinte telcgramnia :"Os austríacos foram completamente bali-
dos entre o Adigc e Vallarsa. Entre Posnia
e o Astico e cm algumas communas niluadas

militar, as tropas italianas abandonaram tii
suas posições,

A população civil dessas regiões foi envia-
da para Milão, sendo alojada nus escolas pu»blIciiM, que o governo mandou preparar para
esse fim.

O ministro da Guerra communlcnu aos deus
collegas de gabinete que aa noticias recebidas
do commando supremo são favoráveis ás ar-
mas italianas, estando paralysada a offensiva
austríaca no sector de Sarravalle."

LONDRES, 27 (A NOITE) — Diz um conimu-
nicado austríaco, procedente dc Vienna e publl-
cado nos jornaes de Amsterdnm:"As nossas tropns avançam no alto dc Vai-
larsa, afim de atacarem Cbiesa, ultimo ponto que
falta para attingir o passo dc Piau dellc Fugaz-
ze. O arehi-duque herdeiro dirige pessoillmcn-
te o ataque á cintura interior de lortificações
de Arsicso. O corpo de exercito dc Grhz as-al-
ou a fortaleza no cume de Montrercnn para obrl
gar os italianos a abandonar o Vai Sugana. As-
segurámos que os italianos abandonaram os
sectores ao sul e ao norte do rio Brentn, entre
Moulecollo e a cordilheira Armcntnrn, Horgo e
Cimacosla. Entrámos em Strigno, quatro milhas
a leste de Borgo. "

A tíLElííA^À^AFK.CA
Ires mil r.ebeltles do Sinlão silí

derrotados pelos inglezes

LONDRES, 27 (Havas) (Official) — A co-
liimna do coronel Kelly, que opera no Sudão
contra os rebeldes, derrotou em El-Fasher um
exercito do sultão de Dar-Fur, composto de tres
mil homens.

As perdas dos rebeldes são avaliada-, em cer-
ca- de mil, ao passo que as britanukag se 11-
mitaiua cinco mortos c vinte e tres fcrldoí.
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Morreu em Versailles o
general Oallieni

PARIS, 27 (Havas) — Falleceu o general
Gallieni.

R«*

BARRA DO PIRAHY, 27 (A NOITE) —
Cbcgáinos aqui em carro especial ligado ao ra-
pido mineiro, a commissão do Club de En-
genbaria e os representantes dos jornaes ca-
riocas, convidados para assistir á expenen-
cia da turfa de Bom Jardim, de propriedade
da Empresa de Propaganda Universal, a con-
vite do seu director-gerente coronel Castello
Branco, que offereceu um almoço á comitiva
no hotel da Estação.

Seguimos depois em trem especial para
Bom Jardim, Comnosco seguiu um irmão do
Dr. Wenccsláo Braz, Sr. Dr. Arthur Braz.

O coronel Castello Branco manifesla-sc en-
tbusiasmado com o suecesso que, natural-
mente, vão conseguir os turfeiros, declaran-
do que não deseja o menor favor do gover-
no, porque a empresa poderá, neste momen-
to mesmo, com os machinismos de que dis-
põe, produzir 200 toneladas diárias, que su-
birão a 2.000 depois de montados os maebi-
nlsníos já encomniendados.

»—,«aetc ¦

A HONRA DA NAÇÃO
(DEPOIS DE QUATRO ANNOS DE ORGIA)

A OPINIÃO DO SR. VICENTE
PI R AGI BE

Suppoiibnmos, entretanto, que essa sub-
scripção pelas municipalidades não produza o
bastante para fazer face aos compromissos
mais urgentes; ainda haverá outras fontes de
receita, (pie servirão, pelo menos, como au-
xiliares. Entre essas, as que o Sr. deputado
Vicente Piragibe já leve oceasião de pro-
pôr á Câmara, que. por signal não lhes ligou
o apreço (pie mereciam. O governo que estu-
dc as sensatas suggestões do deputado cario-
ca, que nos disse:

No discurso que proferi o anno passado,
[uando discuti o orçamento para o exercício

Às mercadorias com des-
tino ao Brasil e retidas

no estrangeiro
UMA NOTA OFFICIAL

Comiininica-nos a Agencia Americana:
"O governo brasileiro tem insistido para

que as mercadorias destinadas ao Brasil c
retidas a bordo dos vapores allemães refu-
giados em portos neutros, desde o começo da
guerra, tenham livre transito para o nosso
paiz, independente das formalidades exigidas
pelos alliados nas disposições que adoptaram
para o bloqueio dos impérios cenlraes.

Entretanto até agora o governo inglez se
declara impossibilitado dc attender á solici-
tação brasileira, cuja satisfação provocaria
queixas e reclamações de outros pai,:es nnu-
tros, inclusive os listados Unidos da America.

Continua, portanto, de pé a rccominenda-
ção, já por varias vezes feila por interme-
dio da imprensa, aos destinatários daquellas
murctiiloritii para que apresentam as provas
exigidas pcios governos aluado; para .*, en-
trega das mesmas mercadorias.

Com relação ás que foram deiembareadas
cm Portugal dos vapores Saída Ursula e Grita-
hgba, tacs provas devem ser produzidas por
um procurador especial perante o procura-
dor da Republica em Lisboa, até 20 de junho
próximo futuro.

Quanto ás do vapor Belgrado, detido em
La Corunn, as ditas provas podem ser feitas
perante o governo irigle2 ou á sua legaçáo
aqui no Pio de Janeiro.

Como já tem sido explicado, a livre pas-
sagem dessas mercadorias só c concedida dc-
pois dc demonstrado principalmente: Io, que
o pagamento foi realisado antes de Io de
março de 1915, sujeito a eventual impugna-
ção, quando não tenha sido feito por inler-
médio dc banco neutro; 2°, prova da .ir.ili-
dade de neutro do destinatário ou de todos
os associados, quando se tratar de pessoas ju-
ridicis."

N. da R. — O general Gallieni (Joseph Si-
mon) era um dos officiaes do brioso Exer-
cito francez mais cheios de serviços imporiam-

tes á sua pátria. Ain-
da official subalterno,
já desempenhava com-
missões delicadas na
política colonial, teh-
dò sido enviado por
seu governo ao Segou,
ao Senegal, a Mada-
gasear e ao Tonkin,
dando cm todos esses
pontos cabal desempe-
nho ás missões que
lhe eram confiadas.
Governador militar de
Paris, quando as lios-
les de von Kluk e
Moltke, vindas de in-
vadir e depredar a Bel-
gica, avançavam pelo
norte da França e
ameaçavam a Cidade
Liíz, ao general Gal-
lienideve a França a
defesa de sua capital,
augnientada de fór-
ma a impedir qual-
quer tentativa de as-
salto. Ultimamente, o

general Gallieni, chamado a oecupar a pasta
da Guerra, enfermara com gravidade, sendo
necessária uma intervenção cirúrgica, que
não conseguiu salval-o. Morre o bravo offi-
ciai francez aos 07 annos, pois nascera
em 1849.

íiwBtf iJÉtáP

O general Gallieni

Os 'deaolIaHientos
m Contestado

Gravíssimas aceusações
contra um major

-*«»»

0 Congresso folgou
No' Senado houve boje sessão, que, porém,

constou, apenas das formalidades de abertura
e encerramento.

Ná Gamara não houve sessão,., por falta de
numero-

Ainda a G. N. do Estado
do Rio

Patriotismo] meu caro senhor, pntrio-
lismo I Precisamos salvar a honra da na-
ção...Mas, conselheiro, esses casos de lionra
costumam-se a resolver na delegacia... Que
é d'e//c ?

Commandantes e officiaes
em aouros

O coronel Octavio Guimarães, commandan-
te superior da Guarda Nacional do Estado do
Rio, baixou um aviso declarando ao chefe do
estado-maior coronel José Carlos Mocrbecli
Laversciveler "que não só estão sujeitos á
pena de prisão os officiaes escalados que dei-
sarem de comparecer ao serviço, mas tanibom
os commandantes de corpos que deixarem dc
dar cumprimento ás determinações das bri-
gadas, principalmente porque esses devem dar
exemplo de obediência á lei e acatamento As
ordens das autoridades superiores".

Foi também baixado um outro aviso deter-
minando aos Srs. commnndaiites de brigadas e
decórpos a mais rigorosa exaetidão relativa-
incute nos officiaes escalados pnra o serviço
do estado-maior, prendendo os que deixarem
de alttndtr ás designações feitas.. - *

Um effeito da guerra
"Ha males que vêm para bem."
A guerra européa é nm deites.
Não quero alludir com islo ás cento e tan-

tas grandes fortunas ganhas em um anno
com o- fabrico de munições e enumeradas em
um jornal de Xova York. Também a nós a
guerra trouxe um beneficio directo com a
carestia dos medicamentos.

A Allemanha é o paiz que allinghi a maior
perfeição na fabrico de. productos chimicos:
explosivos, medicamentos e outras subslan-
cias deletérias. Com o bloqueio atliado a Al-
lemanha não itos ponde mandar mais os
seus remédios e o faclo reflecliu. .io.s- nossos
obituarios, diminnimlo-os consideravelmente.

O ultimo boletim mensal da eslatistiea de-
mographo-saniluria, correspondente a feve-
reiro, mostra o decréscimo da mortalidade,
principalmente dc creanças, em comparação
com egual período do anno atrasado. A ca-
réstia do benzo-naphlol fez descer abaixo de
lüO a mortalidade da diarrhéa infantil, in-
felizmente a bronehite capillar conlinúa as
suas devastações, que en attribuo ti barateza
do acetato de ammonea, \o oxgdo branco de
anlimonio, dos sinapisn ^s e. da poaia.

Com o bloqueio da Allemanha por mais
um snno, de modo que desapparcçcan do
mercado aquelles frascos que tim no rotulo
duas tíbias em cruz sob uma caveira, e mais
os outros que não têm caveira nem ossos —
e que são os peores — o nosso eslado sani-
tario poderá chegar ás proximidades do ideal.

A solução do problema sanitário em uma
cidade tropical como o Rio, onde o estorna-
go deve merecer as maiores attenções, está
na privação on enearecimento das drogas alè
um preço prohibilivo, e na_ propagação do
suaaedaneo — a honweopathifi*

Salvo melhor juizo.
E.

Aulps de um inquérito que
chegam ao S. T. Rliliíai*

Estão já cm mãos do relator do Supremo Tri-
bunal Militar os autos do conselho de guer-
ra realisado no Paraná, e que condemnou o
major reformado do Exercito, Salvador dc
Aguiar Catnldi. Os autos deste processo-cri-
me são volumosos c contém gravíssimas ac-
eusações ao major Cataldi.

Todas as testemunhas em unanimidade af-
firmam nos seus depoimentos ser este official
mandante dos assassinatos dos civis Oscar
Carvalho, brasileiro, c Ernesto Schmidt, ai-
lemão. O facto, segundo os próprios autos do
conselho de guerra, revestiu-se da maior bar-
baridade e passou-se desla forma: O major
Salvador Cataldi, (pie commandava uma com-
panhia isolada do Exercito, no Acre, foi
transferido, indo coniniandar um destaca-
mento em operações contra os jagunços do
Contestado, em Herval, no Estado do Paraná.
Ahi o major Cataldi praticou as maiores des-
humanidades contra os jagunços que porven-
turn lhe caissem nas mãos. Um dia, sem que
se saiba o motivo, determinou que o sargento
Francelino e o cabo Claudino, que faziam
parte> do destacamento, prendessem e levas-
sem á sua presença Oscar Carvalho e Ernes-
to Schmidt. Levados estes, não se sabe por-
que, barbaramente mandou elle que o sar-
gento c o cabo os ilegollassem. O crime foi
perpetrado calma e friamente pelos dous in-
feriores. Em seguida, por ordem do major,
o cadáver do brasileiro foi . enterrado. nas
trincheiras do redueto dc Herval e o do ai-
lemão, preso a unia pedra, foi atirado a um
rio.

Accusado o major, este, como defesa, que
consta nos autos, apenas disse que nenhuma
ordem, quer verbal quer escripla, deu ao sar-
gento e ao cabo, para que levassem a effeito
a horrivel tragédia.

Agora, como ficou dito, condemnado o ma-
jor pelo conselho de guerra do Paraná, os au-
tos foram entregues ao Supremo Tribunal
Militar c já estão em mãos do relator. Ao que
parece, entretanto, o Supremo não tomará co-
nhecimento deste processo, opinando pela en-
trega do major Cataldi á justiça civil.

PORTUGAL NA GUERRA
INTRIGAS DA VISINIIANCA...

MADRID, 27 (A. A.) — A imprensa desta
capital diz que foi publicada pelos jornaes
de Lisboa uma nota officiosa cm que se ai-
lude veladamcntc a tentativas isoladas de in-
disciplinas no exercito, acerescentando, po-
rém, que a concentração das tropas se effc-
ctua normalmente, estando a ordem perfeita-
mente assegurada ein todo o paiz.

A CHAMADA PARA O ALISTA-
MENTO

LISBOA, 27 (A. A.) — Em complemento
aos decretos baixados a 21 deste, regulando a
mobilisação de tropas dc terra, o "Diário do
Governo" publica hoje um outro determinan-
do que se deverão apresentar, até o dia 15 de
agosto próximo, para serem «listados, todos
os homens validos que tenham ou não te-
nbnm servido no exercito, comprehcndidos
entre os 20 e os 45 annos de edade.

A CONCENTRAÇÃO DE TROPAS
EM TANCOS

LISBOA, 27 (A. A.) — Continua sendo fei-
ta com toda a regularidade a concentração
das forças mobilisádas nos campos dc Tan-
cos.

A passagem dosses contingentes polas ruas
da cidade tem despertado grande cnthusias-
mo na população, qua os victoria delirante-
tneute... - - - ~ - —

A NOITE descobre o
generoso aleijado

Um nosso leitor escreveu-nos anle-honlcia
uiná 6'rirlu, qiic rio niésmb dia estampamos
incitando-nos a syndicar do autor de um
annuncio que tem sido publicado em alguns'
jornaes. Trata-se — diz o animucio —- da
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um perneta que pretende distribuir no Pas».
seio Publico amanhã, ás lo horas, pelos'
seus irmãos de infortúnio, uma certa quan-
tia, para cumprir um voto que fez. E o
nosso correspondente queria que indagasse-
mos si o annuncio representava um acto do
generosidade ou uma simples e desengraçadít
pilhéria com os infelizes aleijados.

Podemos affirmar que não se {rata dd
pilhéria nenhuma. Foi o próprio autor dl
annuncio, o Sr. Júlio Rodrigues do Amaral,
quem boje nos veiu trazer esclarecimentos 4
a segurança dc que de facto pretende man-
dar distribuir a.manhã, por intermédio da
um empregado, os donativos nnnunciados. A
sua historia, disse-nos respondendo ás per-
guntas que lhe fizemos, é exaclainenlc a quCj
se contém em |-esumo na publicação que
reproduzimos. Outros detalhes não podiam
interessar ao publico. Perdeu a perna em
um desastre no trapiehe Rio (le Janeiro, na
Saudc, ha quinze annos. Caiu-lhe em cím.1
uma pillia dc suecos de assucar. Foi opera-
do e ficou sem a perna e sem o emprego.
Vieram-lho as privações, teve durante algum
tempo de recorrer á caridade publica, mas
sempre nutriu a esperança de herdar de um
tio ¦—- a clássica herança dos Üos. Fez á
promessa. Si herdasse, distribuiria uma quail»
tia pelos seus irmãos de infortúnio. Her<
dou. Pretende amanhã cumprir a suí
palavra. E, muito a contfh-goslo, o pen
neta csmoler deixou que o photographasso!
mos.

0 presidente do E. Rio
¦ --•

.-•-i;.:*M

Deve reffressar na próxima sc-gnniia-fctri
de sua fazenda em Itaipava, Petropolis, 6
Sr. Dr, Nilo Peçanha, presidente do EslaiiO
d» QJo-

£
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Écô3 e novidades
Uma Iniii noticia pnra n« rlows Inlelle-

ClllllOi «In llr.isii | o M', iiiarccual i ,ie j<er»
reira vae ini.nl,ir, iioktii capital, um h..in,iv
im..... de piiliticiilailc.., o novo Jornal se.a,
nrlncii ilmente, |io|ltlco v lera cumn divina i''vcrlliii wpcp (iiiinli»",.,l)iize tvipitiilMo*, cnu-
gregudo*, vflu dcspcu.lei' alguns centos dccon-
to» de réis, uiijeauiciile para dotarem o paiz de
ii'ir< ga/ela absolutamente honesta, quo zele
pelos Inlorussus públicos, diga a verdade nua
e crun ao povo u traga an bom caminho os
políticos brasileira*) <iue deliu se nrrcdnram
por falia de um orgiln einlucnlcuieiilu sincero
uai' lhes ditasse a norma de etiiiductii que os
jiuiiieus piil.lic.is (Jovem seguir.,,

O bravo marechal Pirei Ferreira, patriota,
piiilgn da sua lei'1'ii, sincero defensor dor In-
toroisos leinliiiios do povo, comprulioniiundo
ipie o Brasil atravessa uma situação que e.\i-
(e o sacrifício do todos os seus filhos, enliv-
gar-se-n' n este de guiar a opinião publica e
ile orientai1 oi políticos brasileiros, no sen-
tido dc salvar a poliia, que a S. En. já tou-
lo deve.

Musgos como estes eiiiiohrccom os homens
e sagram as Individualidades, quando cilas
ain.i.i necessitam de nobreza c sagração, o
marechal njin csln ncsle caso, porque lodo 0
paiz, do Norlo a Sul, dc l.ósto a Oeste, co-
iiliccc-lhc ns feitos heróicos, hemdlzciido-lliu
os aelos de bravura. Islo, porém, não impe-
de que mais unia ourcoln cerque o nomo lu-
niiuii.M. de S. Ex., numa nova pluiío da sua
existência tão brilhante..,

•• .
As nossas reporlIçOcs publicas peccam por

desidia ou por excesso de zelo. Toda gente
inbo (pie ha por ahi repartições, com toda a
pppornlnsa organlsoção burocmtlco, quo onda
significam, por mio corresponderem nbsolu-
lamente ao fim para que foram ficadas, Es-
ta é a regra geral,

A exeepção é a repartição quo foge oo seu
fim, por exorbitar,,. Porque, a quo não sen-
do desldlosa, seja cumprldoru dos seus deve-
res e dellcs não fuja, essa, por Iodos ns mo-
tivos e por nenhumas razões, nós não te-
mos,..

Entre os excepções, islo (•• entro as que vão
nlcm dns seus inislçrcs, está-se tornando no-
lavei a dc I'Íscall.sação dc Lacticinios.

Aqui vão dous casos lypieos : numa mes-
ma leilerio appnreceu, num mesmo dia, um
mesmo mcdico-lnspeetor e retirou, como
amostras, duas qnonlldailes de leite para o
respectivo exumo. As visitas, feitas num mes-
mo dia, foram, porém, em horas differcutcs :
pela manhã e á tarde,

Da primeira vez, o inspcclor levou a por-
ção dn leite e sc foi; mas, da segunda, á lar-
(linha, por já estar insinuado o leiteiro, exi-
gitl-lhc onlra-prov.i, isto (•, que deixasse da
porção do leile que levava certa quantidade,
como prova dc que o leile que ia ser exaini-
nado era o mesmo da leiteria. Foi dada a
conlr.i-provo.

Pois, i.o dia seguinte, o exame era publico-
do e cem esle resultado :

A primeira porção, condemnndfl, por exces-
so dc acidez;

A sc ;iindo muito boa
ser vendida !..

O segundo caso é este
Inspcclor visitou outra
jiiiill.iii o dono dn casa
no quarto do engarrafamento, fora da lioru
destinada a este serviço, fo.rnm encontrados
pelo doutor um par dc tamancos, no chão, c
um polelot depoudurodo na parede, num ca-
Lide d" melai !...

Estará certo Indo isso V

A OQNPLAQRAQÁO DA BUilOPA

I.

"¦ li
NOTICIAS OPPIGIAKS

o quo di/, o oomiminíoado mistro-liun( taro
"O Fslado-Molor nuslro-liuiignro communl"

ca em data de 25 do inalo :
Depois du um combato que durou tres dias,

tomamos de assalto ns posições fortificadas
dos italianos em Cliiesa, capturando 10 ca-
nhues, A ahi esquerdo do Inimigo recuou «
Itllomotros na direccão de Ala; as suas posl-
Ções nn Conl Zugiui (1,H7!> m.) tornaram-se
iiisiislciilovels devido ao nosso avanço.

Ao norte do vnlla Sugnna occupainos Strl-
go '. o nordeste dc llurgo, o Cima Cisto
Ci.ltif) m.), ao norte de Borflo, a atravessa
mos o arrolo de Maso.

Ao sul do vnlla Siiganii e dn fronteiro lia-
liana tomamos o Corno di Campovcrdc
(2.120 m.)".

«m> «mci> i»
Nüá HAhKANS

O nnhtnolo drogo renuncia
lnotlvanwnlo — A arllllinrta
gora bombardeou Isluvo — lina

captura do vinto mil ovolhas

A nova directoria da Congre-
cação da Marinha

, Mercante
A CniiiiroKiiçAo do OffiolniM dn MarinhoMercante, om reunião hoje celebrada, elegeua sua nova directoria, que ficou assim um-sliluhlo:
Presidente, Servulo Dourado; vlcorpresl-dente, Anlonio Martins I.agoj U» vlce-prchi-denle, Francisco Rodrigues do Nasciineiito;

8" vice-presidente. Carlos Alberto Pereira;Bccrolorlo geral, Américo Campos de Medel-ros; lu ícerotnrlo, Jòsó Ribeiro Ferratj 2"secretario, Francellzln Firmo dc Ollveitu;1" thesourolro, llonto Vianna; 2" Ihesmireiro,João (!. de Mello Araújo; consultor lechnito,Carlos Castilho Mldosfj consultor JurídicoDr. ATfonso (lonçnlvos Ferreira Ccsla
Conselho fiscal — Presldeiile, JuvOrtcfoWoqstOllS. Membros — Jorge l.yra, Oscar.oídio, Nelson Draga, Augusto Dias an(.unha, \\ aller hlnes e Francisco Vlllnr.Suimlentos — l/erclllo Faria, Arthur Cor-rcii. Victor Ugbcttl, Carlos llrnndáo Slory,João Cruz o lldcfonso Munhoz do lincha. 
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Sabbado, 27 do Mnío do 1916

col.
hul.
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e em condições dc

: Iloutcm, o mesmo
leileirin da cidade c

Por (pie ? Porque,

LONDRESí 27 (A. A.) - A "Central News"
nnnuncin a renuncia collectlvn do ministério gre-
go, presidido pelo Sr. Sliouloudla,

Parece que motivou o renuncia do gabinete
n Impossibilidade em que o mesmo ae acha pararesolver nn difficuldades econômicas, em iiie ae
encontro ncitialiacntc u Grécia.

LONDRES, 27 (A. A.) - 0 "News Exchan-
ge ' noticia quo a artilharia búlgara bonibar-
(leon Istovo.

LONDRES, 27 (A. A.) —Aviadores alliados
voltaram a bombardear as obras de defesa do
porlo de Sinyrna.

LONDRES, 27 (A. A.) - A infantaria afri-
cana que laz parle das tropas inglczas queoperam nos Dulkans, rcolisou uma incursão
nas linhas búlgaras, capturando 20.000 ovelhas,

EM TGKNO DA ÜUEKRA
E' executado em Vincamos umespião — Ucsmcnle-so a viagemde ltuhnv a Washington — T ae serterminada a reorganisaçâo doLxercito servia — lista publicadaa nota americana sobre npprclicn-são do correspondências postaes

—»»*»

No Piauhy se processa
por calumnias verbaes

Ao Supremo Tribunal Federal foi impetrada
hoje uma ordem de "hubeas-rorpus" cm favor
dc João dc Abreu Sepulvedo, sob o fundamento
dc que o mesmo rui illegalmenlc. pronunciado
pelo juiz dc direito dc Therezina, pronunciaconfirmada pelo Tribunal da Delação, por cri-
nic de calumnias verbaes contra Manoel de
Usconccllos. Baseava o paciente o alliíjaçõo
dn illcgulidudc do despacho no facto dc não ler
C> procurador do qucrellantc procuração sufli-
cente para o processo.

O Tribunal, após 0 relatório do facto feito
pelo Sr. ministro Godofrcdo Cunha, negou pn>-vuiicnlo á ordem impetrada, por não ler hovi-
do a illegalidade que o paciente declarou nx-i>lir no processo.1 -m> 
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NA GUERRA

Urna irregularidade disparatada
"Sr, director d» A NOITK. Saudações. —

Nnliiiido o grande disparate ua cobrança de
solto de potente dos ufficlaus dn serviço ncll-
vo do Exercito, cnlre u Cnutiilillidiido dn (iner-
ra, uo Itio de Janeiro, e a Delegacia Fluenl
d» Hio Orando do Sul, o utiscipilo dr, porintermédio do vosso conceituado Jornal, so-
li. ii.ii- a aiteiiçán dn Sr. ministro da Fiizen-
da paru a má liilrrprcloçàa doquelln ditle-
gurlii, cuja irreguliiriilade moto prejudica
aos officiaes «pie lem a iiifelicidiulo du pagar
n Imposto do scllo nn referida delegaria, A
lei dn imposto do scllo de |.alente ou no-
nieoçfio e uma so para Iodas as repartições
fedemos da nação e, pelas tnhcllus abaixo,
veieis o quanto são prejudicados os offlolnos
em serviço naquelle Eslado, quan.In -...o pro-
movidos e obrigados ao pagaineulo do scllo.

A Contabilidade dn Guerra cobra o scllo,
baseada ua lei do imposto, sobre o melhoria
do vencimentos da um para antro pasta, o
aquella delegacia cobra sobre o melhoria dc
vencimentos entre a antiga 6 u nona lei ile
nenclineiilos.

Agradecido o patrício amigo. — /.. llor-

TAHIil.LAS A QUE SE HF.FEIIE A CARTA
ACIMA

Elixir ojiieira-Unico d Cirande Consumo

!' on> ca'e, .1,chocolate e
itoiniui neAt uro - Cúit

bonfoons só
\aúa com

as iiütí-.'acesas.

Petropolis
rff^-' O Sr. .T. 11. Sloffa, propriclorio do

Thealro Pctropolis, desejando tornar a suo
casa dc diversões o ponto predllecto dos
"rendez-vous" dn sociedade serrana, resolveu
dar diariamente ns sessões íhealraes cm um
só cspectaculo. Assim, nos dias uteis as fun-
cções começarão ás 7 1|2 s terminarão ás
10 l|2, havendo nesse período de tempo um
intorvollo ne 15 minutos para a entrado dos
trabalhos puramente de palco.

Nenhuma alteração dc preços acarretará
essa útil modificação, porquanto será man-
tido fl tabeliã dc 10$ para as frisas c cama-
rotes, 18 para ns poltronas, e 600 reis para
as goterias, colação, aliás, oo alcance po-
pular, Aos domingos haverá em "matinéc"
apenas duas sessões, das 2 ás 5 112; e á
noile, lambem openos .luas sessões, das 7 ás
10 12.

Para maior garantia dos Srs. espectodo-
res, as frisa; e camarotes estão numerado?
e expostos á venda das 10 horas da manhã
cm deanle.

Semanalmente o Sr. Slaffa fará prpgrom-
mo Ihealral, para o que está cm constante
actividade junto dos nielhorcs elementos da
scena nacional c números de novidades cs-
trnngeiras.

Os Geraldos continuam o fazer os delicias
da plaléo pclropolitonn c assim continuarão
por quatro dias, openos, cm conseqüência de
estarem em contraio pnra S. Paulo. A fama
artística desses patrícios é merecedora de to-
dos os opplausos.

..._ ^—Jípj^y»——

whmmm, alfaiate
Ex-primeiro contra-mestre da Casa

Valle c cx-socio da Casa Almeida Rábêl-
Io, actualmente á Rua Ouvidor i3o-sob.

.PAUIS, 27 (A NOITE) - Após o necessa-rio processo e tendo ficado exuberantemente
provada a sua culpabilidade, foi executado
honlem, cm Vincenncs, o subdito grego Con-donyanis, que exercia a espionagem por con-
Ia da Allemanha.

NOVA YORK, 27 (A. A.) — Tclcgraininos
aqui recebidos de líerlim desmentem n noti-cia, que circulou ha dias, de que o príncipede IJulow seria encarregado de uma missão
especial junto no governo dos Estados Uni-
dos.

LONDRES, 27 (A NOITE) — Noticias vin-
das dc Corfu', onde se acham as tropas ser-
vias, dizem que a Itália vae auxiliar c npres-
sar a reorganisaçâo final e completa do exer-
eilo servio.

Com essas Informações chegam outras, pro-ccílentes dc Roma, dizendo que mais dc du-
zcnlos moncebos servios que ali sc achavam
embarcaram com destino o Corfu', afim de
sc reunirem ás tropas do seu paiz. O minis-
tro da Servia junto oo Quirinal compareceu
ao emborque e pronunciou um vibrante 'üs-
curso, enaltecendo a acção dos alliados ( m-
fiando no auxilio valioso destes para a pro-
ximn reintegração do reino do Servia.

WASHINGTON, 27 (Havas) — Acaba de
ser publicado o texto da nota enviado pelo
Diparl/unentq de Estado aos governos do
França c da Inglaterra necren ãa «pprcliensíío
dos molas poslaes.

BUENOS AIRES, 27 (A. A.) — Nos dias
2 c 4 de junho próximo terá logar no Prince
Gcorge*s Ilall um grande fcstivnl-feira, orga-
nisndo pela commissão de senhoras da Cruz
Vermelha Inglcza, sendo destinado o esto in-
sliluição o produeto do referido festival.

A comniissão ovgonisadora tem recebido
grande numero dc donativos e muitissimòs
pedidos de bilhetes, prevendo-sc que a fesla
terá grande exilo.
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A GUERSSA NO MAK
Um vapor sueco abalroa um sub-
marino allemão — E' posto a piqueo vapor italiano «Ercolc»

Qucrcis apreciar bom e puro caio?
Só o PAPAGAIOJ

¦ mimm i—--

Um documento da cirurgia
ÊÊ9- nacional ÉÜ
;:'¦>-' ¦ ¦¦-¦^¦¦M
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2° lenenle  C1DÇ200 5109200
1' lenenlo  1228100 280sr,nn

ghpitíio  1Ü1S700 3548200

Major  1848800 4158800

Tenente-coronel  231 ÇOdü 5239GC0

Coronel  2.11?0'l() 6008000

General do brigada,,.,. 415S800 8Õ28400

General dc divisão.,.. 41'iA.soü 1:00.18000

Marechal ( 41õ?800 1:1393600 i

PELA AMRH1CA no.sn,
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Sefluntla-ícira, 29
O AGUia, no Trianon

Du.n horas dc franca hiloridoilo

LONDRES, 27 (A NOITE) - Communicam dc
S'ocUholmo que o vapor mercante sueco ".An-
germanland", atacado por um submarino ai-
lcmão, oproou para este, abai roa ndo-o.

()s tripolanlcs do vapor sueco não puderamverificar .si o submarino foi a pique,PARIS, 27 (A NOITE) — Informam de lirin-
(lisi que um submarino austríaco torpedeou c
poz o pique o vapor mercante italiano "Er-
cole", cuja tripolação foi salva.
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Antes e depois de operado .'
Si não sõo poucos os doentes quc*dla a dia

perdem a fé na clinica medica, na convicção
de que as drogas pouco adeontam em foce dc
uma serie de enfermidades que minam o or-
gaiiismo humano, deixando a seiencia indeci-
sn, oulro tonto não acontece com a cirurgia,
cujos progressos admiráveis são registados
em todos os bospilaes do u*nndo.

Ninguém ignoro os prodígios que têm con-
seguido os instrumentos cirúrgicos nestes ul-
limos tempos, sobretudo no Europa confia-
grada, onde cada trincheira c um campo ma-
ravilhoso dc observação e de experiências bri-
Ihonlcs levadas a cffeito nos bospilaes dc
sangue.

Guardadas as devidas proporções de meio,
vem a propósito a importonte communicação'
que o Sr. Dr. Joaquim Pinto Portella fez em
sessão de honlem á Academia Nacional de
Medicina.

Não vale o peno se descrever .o operação
executada por S. S, em uma creança de seis
annos, que estampamos acima. Oo simples
confronto das duas photographias avaliará o
leitor do caracter daquclla operação coroada
de exilo pela exlracção dos gravíssimos tu-
mores (lympho ademona) que deformavam o
creança operada.

Política do Piauhy
O Sr. Felix Pacheco recebeu do depulado

Antonino Freire o seguinte lolegrammas
"Vencemos calmamente em toda n .Inhn.

AI roços marechal Pires Ferreira c Lopes Con-
ç.ilvcs. Salvei PiauhyI"

— O deputado Joaquim Pires recebeu o se-
guiiilc telcgramma:"THEREZINA, 2(i — Estão já presentes to-
nos deputados diplomados, 18 goveruistas c fi
opposicionistas. Todos 18 nossos amigos firmes
apoio situação em defesa verdade' eleitoral.
Deputado Antonino Freire, por todos os meiosc procesos intrigas procurou allrahir algunsdeputados nossos correligionaiios, fim dcsfal.car quorum reconhecimento governador eleito-
porém nado conseguiu, sempre rcpcllido comaltivez. Desanimado declarou hoje empregarárecurso duplicata Camara, executando plhíio iádenunciei telegramnios anteriores. Jiiljfa assim
provocar intervenção poderes federaes mie dizassegurada pelos Srs. Felix Pacheco e senadorltilieiro Gonçalves. Fica, portanto, confirmadoo que nesse sentido já tive oceasião de lelcgra-
pliar c que foi tão calorosamente desmentido
pelo Sr. Felix Pacheco. Cordiacs saudações— Governador."

¦ ¦<?»—, .

Bromí! tj
Xarope effiçáz para curar brprichi.tèj
coqueluche, asthma, rouquidão, ca-

tardio, resinados e

AJrgenlina alarmada
com a "influencia chi-
lena^em seus territórios

Ujiiíi exposição tio sub-
secretario do Interior

a» governo
A Argentino ratificando o traindo dn A, n. c,

após o parlo de 2,"> de maio do anno findo, grau-
gemi, como ns demais nações signatárias da-
qucllc tratado, K.vnipothios geraes pela formo-
ção ile uma política de real opproxhnação, o
quo lem sido, aliás, apanágio dos pnlzcs sul-
americanos dos últimos annos, noliidiinionto
neste perigoso momento mundial.

Tratado do poz a do concórdia, proclamado
com amplas denionstraçôcs dc fraternidade,
clle, cnlrotnuto, não conseguiu ainda dominar
Iodos os espíritos, para o fim primordial dc
wnlailriro eongraçamelilo, fazendo (Icsappare-
ser rivalidades, ambições, perfidias c intrigas— elementos mãos nulolluidos para a consecução
daquello nobre fim. Ora se discuto aqui c alio poder militar de qualquer das polcnclns do
A. II. C., seus fins e cffeltosj ora oulros dela-
lhes sobre múltiplos nssuinplos são ci limita*
dos largameiile, creaiido um éco dlssoiianle
ftquolln política de fraternidade, (pie sc leraleito culto com affcCluoso sentimento.

Neste Instituto a opinião popular argentina
está abalada com a "influencia chilena" cm
territórios da nossa vlsinhn do Prata, nos llml-
les com o Republica do Pacifico, alarde que temtomado vulto sob o peso de uma impressão dorevolta, que a pouco o pouco se avoluma com
Justificativa, por isso que se origina de fonte
official — o Ministério do Interior.

Caso dc política interna, com caracter dc ius-Ia expansão econômica, clle se revela lodnvíncom tendências inlcriiacionaes, offcclfllldo as-sim, em cheio, a grande corrente de amlsndc cde paz que vae ligando aos povos desta parledo continente sul-americano.
lia dias o sub-seciclario do Interior, da Ar-

gciiliua, dirigindo-se an governo numa expo.si-
tao sobre os territórios nacionaes fronteiriçosoo Çllili 

•«• ensejo dc, com extremo franqueza,declarar que era mister fazer-se já a nacioiiali-
soçao real desses territórios — "o argcnlinisu-
çao — como falou S. Ex., por isso que o Chi-le, ou melhor, a influencia polilico-coinincrcialdesta Republica, assentara dc lal modo os seusarrumes naquellas regiões que o perigo já co-meçavo a apontar...

No terreno pacifico, continuava aquella auto-ndailc, essa conquista pôde ser feita com von-agem E, S. Ex. vem a seguir aiinotamlo anasc do árduo trabalho qtie urge fazer: cm pri-meiro logar, escolas especiaes onde se impo-niiain o dever c o sentimento argentinos. Ofaelor, entretanto, da "argenlinisação" deveser a facilidade absoluta dc relações dessas ci-dades, villas c povoações com o centro do paize suas grandes cidades, as quaes se correspon-dem com o mundo através a communicação ma-ritima. A Influencia chilena que se nola hoje,
provem exoctamente de estar desenvolvido esse
problema, com escoadouro para o Pacifico, lc-vando rcaes vantagens para o Chile. A acçãonao sc poderá retardar — lembra ainda o sub-secretario do Departamento do Interior — acçãoconteinporisadora com os princípios nlvilrndos,devendo mesmo se entrelaçar entre os chancej-lanas interessadas.

Comei se vè, trata-se dc um serio c mclindro-so problema a solucionar c que poderia, cm es-
pheras administrativos, ser discutido c empre-heildido sem a grila pela imprensa e sem "pa-
Irioladas" prejudiciacs. Já os jornaes porte-rlios tivilam do caso com insinuações mais oumenos claras, clamando pela integridade lerri-lonal, como si houvesse litígio franco entre osdous paizes, crcnndo sombras desagradáveis ápolítica sul-americana, acirrando ódios c ore-vençoes. l

Zelando pelos devores inherentes ao seu cor-go, o sub-secretario do Interior da Argentinacreou, cntretanto,com a divulgação do trabalho
publico, c talvez iiivolunlariamenlc, uma situa-
çao_ melindrosa que, todavia, será dc fácil so-luçao, rcsalvados os interesses de cada ladoO que o Chile fez foi obra pacifica no terre-no da eivilisação commercial; como a Argentinaora pretende levando a ponta dos trilhos desc u 

caminho dc ferro do Norte através o lerri to-rio da BoHvjo para attrair o commercio do iate-

Vão ser reformados os1
serviços da Carta

Cadastral
UM PROJECTO DO SR. LEITE

RIBEIRO
Na sesiSo do bojo do Conselho Munlclnalo br. l.elto Ribeiro apresentou e Justificou dseguinte projecto ,.
O Conselho Municipal resolve —^"
Art, 1" — Flc« o prefeito autorisodo - ~.

orgiinlsnr os serviços dn Carta Cadastral ,í«modo a dotal-a, em seus Irnbolhos carloBi,.
plileos, com o estabelecimento definitivo domelhodo estercophologranwuiotico, tratado na!moiiHiigcns executivas de 2 de abril c I .'..setembro de 1011 e 1 do setembro du lfllfisendo extensiva a aulorlsaçflo acima nos scnviços dn Directoria de Obras corrolalos aoíjá mencionados da Curto Cadastral

Art. •i» — o profelto poderá entrar cm ie-oordo com o governo da llepublica par.,oblençoo da collahoraçáo lechr.íca de func,c.onanos federaes, civis OU miiilarcs, (,.',cialislos no emprego do citado meliiodo. ulpara niontagcni de verificação dos rospecmappaielhos, 
qupr para a execução dos tr.iha11108 que, a juízo do nrofollo, convicreni rpromplnmento roalisiidos, na execução dosquaes deverão ser instruídos, lheoricá c In i-lieainenic, os funccioiiarlos munlclpncs peloprefeito designados ou nomeados parn pro.seguirem em lal serviço, (punido cessada irelerida Cllllabornção,

Art. li" — O prefeito fará as despesos in-dispensáveis á execução da presenteabrindo, si necessário for, os respectivos Crcdilos extraordinários.
'\'1' .''" .r~ Kovogam-sc ns disposições cmconl lano."
O Sr. Leile Ribeiro juslíficon longamenteesse projecto, nsslgnolando a importanciu enecessidade da organlsaçSo do serviço de a<cogita o seu trabalho.

¦ aw>—t  ___._

ODEON ";^"
QÜINTA-FEiRA -- A masor [m-

Seza mundial
MISS RITA JOLIVET— Amazona,

mnasta, nadadora, atiradora,
bailarina

(|i p

'> o:

A mais completa spoitwoman
-•—<31>S-.^

iior.e da capital deste paiz.do Perii e dos portos dolacilico, cousa que nos affccla profundamentepor isso que já pelas condições geogrophicasja pelo intercâmbio commercial, semelhante

um professor da FaouJdada
üna accioaa

a União
O Dr. Alfredo Anlonio de Andrade, pro-fessor titular dn cadeira de chimica nnolylida Faculdade de Medicina do Hio de .laiícílo

propoz na l* Vara Federal uma acção para ofim dc ser a União condcmnnda a lhe paa ia differençn dc vencimentos que, de de ;< dj
janeiro dc 19I2, deixou de receber, de 3:000--,
por anno, com o juro de mora c custas.

Allegava o njltor que. sendo nomeado a '.
dc dezembro dc 1912 para o logar dc profe:sor extraordinário, passou a exercer cffcc!
vãmente e sem interrupção, até agora, a rc-
ferida cadeira.

O Dr. Itaul Martins, em longa e bem fun-(lamentada sentença, julgou a ocçõo lmpro.-'-'
dente visto como o cargo exercido peio ..;•
tor no magistério, conforme o tilui.i Jc s
nomeação, era equivalente ao dos nntig
professores substitutos e não cathcdraticus
como ollegou ser o pretendente.

Elixir de Nogueira — Milhares dc Curas
¦ .- ¦¦-.-..n ^fT]ir>Cr»" o . 

ur
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GAJW GLOBO cl!ocol;ue, ^onbo,,,s*-* !ino3 e lantasia de
chocolate, só de Hheriii» & Comp. rua Sele de
Setembro n. 103.

rara a virgei
Recebemos mais:

Um anoilynio 
Luiz liaptisla !.'!!!!
Anonynn

Ce^a
30.9000
103000
2.^000

Quantia publicado honlem.

Tolal ..,  .

42S000
330S5Ò0

872?50Ó
Uma senhora, que deseja conservar o incogni-

to, propõe-se o dar á Virgem Cega uma pensãomensal de 10SOOO. Para isso deverá a jovenMana das Dores vir pessoalmente á nossa rc-ílacçao, pois só a ella estamos autorísndos adar as indicações precisas.

Lembramos aos nossos leitores que do rendabruto do^ cspectaculo de terça-feira, 30, no São1 alro, (duas vezes) reverterão 20 °|° cm favor(a virgem Cego. ii', pois, unia oceasião que scItiesotlerece dc concorrer para um acto pbilan-trópico, divertindo-se ao mesmo tempo comas representações da revista "Meu boi morreu",cujo suecesso e attestado pela sua carreira tri-umpnal.

QUlNTA-FEi^A - A mais rara
das Jíellezas

MISS RITA JOLIVET-A sobrevivente
do naufrágio do «Ltizitania»

-EM-

Mão de Faíhma

0f^Hí SU- isna *em &-&¦ "" «L

do mgirr@ sie SantcD Ap£@iíd
fl disírlbuíção de soccoppos

Vae ser construído o cães do
porto de Bahia Blanca

BUENOS AIRES, 27 (A. A.) — Aununcia-
se que a empresa cònslructora do porlo deBahia Blanca iniciará brevemente a con-strucção dc cerca de quatrocentos metros decáes, que deverá ficar concluído dentro do
praso máximo dc um anno e que será doía-do dos armazéns e guindastes necessários. Oreferido cães, cuja construcção está orçado
em dous milhões dc pesos, será ligado por umramal, á estrada dc ferro dc Rosário.

^.....^..M.&.gaCTarsgaaaffiBEs tww^miasairaigaigggEgBBSHag

,YRIO
MOURA BRASIL

cura ns .nllniiimaçoesdo
olhos

Rua Uruguavana. 37

\ marte do geoeral
lieni

fí

' PAUIS, 27 (Havas) — A noticia da morteuo general Galheni causou funda impressãoim lodos os círculos.
O nome do illuslre general passará á his-tona como o de unia grande figuro cnlreos chclcs militares. Nenhuma das qualídades cssencioes dos homens desla categorialhes faltava: notáveis faculdades de orgnni-saçao e espirito de decisão, servidos porlima vontade de ferro e por uma cxlraor-ninaria capacidade de trabalho,
Todo o mundo se lembrará ainda por muitotempo da energia com qne o follecído asse-íl.ii-ou n defesa de Paris em setembro dcaJ14, improvisando rapidamente um exercitoqwe lançou sobre o Ourcq, contra os alie-mães, c contribuindo assim em grande portepara a memorável viclorin do Marnè.

»r. o into
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e das
creanças. Consult, Carioca 44, Das 3 ás 5 lioras.

««ai ©,¦>>_

Centro do Commercio de Café
Em reunião de hoje do conselho administra-

tivo do Centro do Commercio de Café, o Sr.
Dr, .1. G. Pereira Lima resignou o cargo de pre-sidenle deste centro, por não pcnnillircm ossais nffazeres continuar nesse cargo, indicando
poro o substituir o Sr. Bernardo de Oliveirabarhosa, que foi àccluniado unimimeihent;, con-liuinindo como Ihesmireiro o Sr. Ur. llon-.riodc Araújo Maia,

——c—.qftn». »_
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expansão nos eslava reservada pelo prolonga-menlo ferro viário da rede brasileira cm MattoGrosso, a Noroeste, com a E. F. Itapura a Co-runiha de propriedade do governo, e alonga-menlo da Modeira-Mamoré de Ribeira Alta páraUi I az, problema que já tivemos opportunidnde
tlC 11 ít l it I*.

Nem por isso a Argentina nos ataco; provaapenas, o valor da actividade dos seus esladis-as que assim promovem a grandeza pátria, cinterreno pacifico e de verdadeiro eivilisação.
Uunlquer campanha que sc tente na Argcnti-nn contra o Chile será, pois, impatriolico. Oque fez esla nação do continente é o que pratica"esta hora a Argentina para o norte. Ali houvecia parte desla incúria administrativo; aqui scregistou esse mesmo caso cm relação aos nossos
Oceorrcncias semelhantes, afastado o mão.sentimento com que se pretenda envolvel-nsserão apenas o incentivo, a visão dos grandesdestinos da America do Sul

Fislulas c feridos-Usar o Elixir de Nogucira"¦'¦ " ^OfffcHi ——. it||.

Os contrabandos
u Foi feito hoje, o bordo do paquete franecz:ôequana , uma apprchensão de 4,000 cartas fiGuimault. Foi apprehcnsor o ajudante de f
guanlo-mór, Sr. Nunes Pires A Alfmidegaabriu inquérito, após o auto de flagrante

Dous instantâneos da distribuição, esta tarde, cie roubas e esmolas aos dosam-
parados do morro de Santo Antônio

Segunda-feira, 29
O AGUIA, no Trianon

Duas lioras dc franca liilarirlade |

0 carvão brasileiro tem grande
acecitação na Argentina

BUENOS AIRES, 27 (A.
procedente das minas de
Estado "

A.) — O carvão
Icronymo, no

ÔfMEMTO
f AUL0 PASSOS"* C.

(iihl).
ÜJ4,

, inglez.—Telcpl,one
Central.—lina {janta'¦¦•.!V.:,;'M

do Lio Grande do Sul, tem lido aqui
grande acecitação c está sendo vendido a
preço inferior ao de Cardiff.

O Dr. Mario Azevedo, que tem desenvol-
Vido grande actividade para o bom êxito daimportação do carvão brasileiro, já recebeuum pedido de 10.00 toneladas, para uma
empresa desta capitai.^-

Sob a presidência do Dr. Albuquerque Mel-lo, delegado do 5o districto, proseguiu á noiteo inquérito sobre o pavoroso incêndio quequasi destruiu todos os casebres do morrode Santo Antônio. As testemunhas ouvidas
moradoras todas dos barracões sinistrados'
descrevem o logo como foi noticiado. Ássuspeitas geraes são contra "Casaco de Fer-ro", 110 barracão do qual teve origem o in-cendio.

Agostinho Pereira, o arrendatário dos taescasebres, pediu ao delegado, pela manhã, pa-ra prestar novo depoimento, em que, talvezfaça declarações interessantes»
Avolumamlo-sc tombem suspeitas" contradous filhos de "Casaca de Ferro", que, sup-

poe a policia, estiveram no morro á Kora dosinistro, foram elles, que. se chamam José eJoão Soares Brandão, presos, ficando incom-
rnunicaveis.

Ess.es dous, sabendo o seu progenitor iadetido, rerugiaram-sc na praia dc Santa Lúziáonde os encontrou a policia. Só á tarde fo-ram tomados os seus depoimentos.
Os peritos nomeados procederam iá aoexame dos escombros, estando a elaborar olaudo, que deverá ser junto aos autos.
O Dr. Albuquerque Mello entendeu-se como Sr. chefe dc policia para que tenham umabrigo innumeras pessoas que eslão agasalha-

dos no delegacia do ã" districto.

CS SOCCOIÍROS A'S VICTIMAS
A's 1H horas começou a distribuição de da-

fejt divas és infelizes yictimas do incêndio, por I

porte da Associação Protectoro dos Pobres eCreanças.
A subido do morro, pela rua Senador Dan-tas, estava repleta de famílias, que agrade-

cuias, chorando, os recebiam como um leni-livo n tanto soffrimcnto;
A commissão, composta dos Sras D DAngelina D. F, Foghoni, Idalina do FonsecaPessoa e Silva, Adelaide Amélia M. da Silvae das meninas da Associação Proteclora dosI obres e Creanças, que liontem esteve nomorro de Santo Anlonio, no local do sinis-tro, para tomar os nomes dos victimas, dis-tribuiu roupas, cobertas, lençócs, saias, pão,roscas c grande quantidade de esteiras aosinfelizes que ficaram na maior miséria
Receberam ns senhoras esmolas da Tciniu-rerie Parisienne. de Luiz Fernando GrossoAssembléa n. 74, grande quantidade de roú-

pos o 20?; da Casa Chie, de modas, dc Fer-nandes & C; dc O. Marins, ma S. João Ba-plista n. 16; do Octavio Rodrigues Cunha, de). Italn Motta, dc Elvira Barbosa dos San-tos, de Mana Moreira, de. Francisca CândidaMacliado e do vários ahonjTnós, continuando
a sede a receber oulros donativos;

DÁDIVAS FOR INTERMÉDIO DA"A NOITE"

„ ^'vÀ/ÍÍí r?ce¥.dos Contem, 'enviaram 
maiso. A ISOITF. donativos cm favor dos victimas:t'in anonj-mo - -, 208000OiThesira do Paláce-Thcátré..tt^ 2090001 °JH. Ja reççbulo^, tV,„Missçsm- 270$000

T91ÕÍOQO1

Em portaria de hoje determinou o Sr in-spector da Alfândega que fosse intimado pà".comparecer naquella repartição, no dia ''9
Àn,H„»or??í ° 'jnmfílató do paquete "Minas

--,--•¦ , afim de dor explicações sobre ni>prehensoes dc contrabandos efiecluadas abordo daqucllc paquete nas noites de 2(ido corrente. C 27
-»~«4e$n_«.

O MOMBNXO
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Salvo-conducto .para
¦'feias 

theatraes
O caso da «A Águia Magiy,

Tendo a policia, apezar do mandado de in-
lerdiçto prohibitorio concedido pelo juiz d1" Vara Cível, cm favor dos empresários detheatro Recreio, para que pudessem conti-miar a levar á scena a peça "A Águia Nc-
gra ', 

prohibido de ser representada, se op-
posto ao acatamento do mandado do juiz, porassim entender o chefe de policia, que sediz baseado num oceordõo do Supremo Tri-
bunal Federal, recorreram os empresário-,
por seu advogado Dr. Inglez de Souza Filho,
á ii" Vara Criminal, impetrando "habeas-
corpus" em favor dc lodo; os artistas
da empresa, nominalmente, empregados, por-tçiro, billietci.ro, etc, etc, para que a peca
pudesse continuar a ser representado.

O juiz Dr. Albuquerque Mello corcedeu r
ordem impetrado, para solicitar informações
cio Dr. chefe de policia. U advogado dos pa-
cientes, porem, solicitou fossem expedidos
salvo-eonductos nominaes aos pacientes, até
julgamento definitivo do "habeas-corpus".
que ofi deferido. Hoje mesmo foram os sal-
vo.-conductos expedidos.

Serviço féléphonico
SUL 2040.--Immediatamente terá V. üx.

Colombo — Praça José de Alencar

inquérito sobre o àssaí
sinaío do major Toledo

Por ordem do general Caetano de 1 ...
nistro (Io Guerra, os autos do inquérito poli
ciol-militar sobre o ossasinoto do major Ile:
ter Toledo vão ser remcltidos cm orig:
ao presidente do Eslado de Mallo ürosio, I
condo nrchivadn 110 Ministério da Guerra v.:;-.
copia destes autos.

Assim resolveu o general Caetano de ra.!
fliiin de que, ajudando o iiinuerito instaura
pela policia malto-grosscuse sobre o 1
facto, não fiquem impunes os autores do cn
de assassinato.

—sCSClVfiBft»1 iH—m.

Drs. Moura Brasil e Gabriel de An;
Oculistas. Larço da Carioc;1 b, soDrado.

.. deixar dc eonsi-
fo A*0 T°-°¦rr,r-S0 tríl>utario no mo-Io. As administrações municipaes, que

de cem
a 35"Vefliis

Foram presos o
daníe e o imrr

comman^
e ai sito

de crer que os que se insurgem contraa creacao daquilo que o Sr. Presidente c!a
nÈ ! 7 

denom",l?ll "imposto de honra-nao tenham percebido dc que espécie vôde
Mh»ÍHe 

lm"oslP-,° re«''o vago de um nouotributo, que. anula não se sabe bem sobrequem recaíra, faz com que sc proteste dcante-nao. Ora, de Iodos os impostos de quese ntilisa a União, um ha que se distribmcquila,,vãmente por iodos e sobre o qual afraude e pequena — o imposto de consumo,üs indas naes nao gostam qne se fale na ma-joraeao desse imposto porque, comquanlo ie-ja o consumidor quem, em ultima analnsevenha, a pagar, cites industriaes pagam cmprimara mão. iJ»U""t ^ni
Não se pôde, entretanto

derar
menlo. As administrações „,„ ,têm a competência do imposto territorialdam.preoccupadas em achar um impostoequilalwo e único, fundado sobre, a terraDos impostos de ordem federal, si ha 11 n queseja mdeo e equilalwo, esse è cnidenl neVüe

, ; ' ¦ í", ?"? }'llrodiicção no nosso sus-tuna tributário foi nm excedente recurso va-ra corrigir a errada distribuição constitucio-
lado ,mI>oslosy entre a União c os Es-

Np syslema dc viverem — ri União, do quesc importa, c os Estados, do que se exportanm desquilibrio constantemente sc acraentre a prosperidade de uns e a pobreza dcoutra.
Muitos artigos restam ainda sem impostode consumo c outros com imposto suscepli-vel dc augmcnlo.
E' certamente ahi que o Presidente encon-trará elementos para a creação da sobretaxaespecial a qne denominou em boa hora — o

D£/a/m i ll0-!lal'- ~JÍ'\PnWJP. DE ME- CIivul(« VHffltKA DE MELLOu*/«y»A,- w. .1  - .. 
^ melhorcs _. T1!ES GRAÇAS

Tendo o presidente do Supremo Tribuna,
telegraphado 110 procurador da llepublica u
secção de Sergij.e. communicaudo-lhe o rcviil
lado do julgamento do "habeas-corpus" em I. •
vor do conimandoiite c immèdioto do vapor"Vcnus", pedindo a prisão preventiva dos mes-
mos, em resposta recebeu S. Ex. o tclcgrninino
seguinte:"Oc posse vosso telcgramma ccmmunicaudo
a decisão do Supremo Tribunal relativa ao
provimento dos recursos-dc "habeas-corpus"
"cx-officio" do'juiz federal, reslabelceendo a
prisão preventiva dc Ádheninr de Campos ili-
beiro c administrativa de José Soares Mesoui-
to, immcdinlo c commandante do i-apor "Ve-
nus", cumpre-mo informar-vos que os mesmos
foram presos hoje. — Salusliano de Souza
Frota, procurador da llepublica."

cigarros mistura, nar„>
300 réis, com brtn-

des-Lopes, Sá & C.
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0 caso da "Águia
Negra91
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£<** «-limo caso a policia
impedira que entrem

espectaâosres m í aeatro
Parecia terminado o Iiicidonlo- provociuio

pela representação da peça "A Águia Negra",
que chegou a ser levada á scena 110 Recreia
duas vezes, não nó por ter a policia encontra-
do base para manter a prolilblcüo num uc-
cordão dn Supremo Tribunal l;edcral, como ... • i ¦¦ i
por haver declarado o respectivo empresário M111C linji VlOlPíllfl ílSSílllO (IOSao Dr. 2" delegado auxiliar que eslava proni- [ ITIUI3 UHI VIUIUIIV (13311.IU UUJ

íillemâes fracassado

Ultimas noticias
da guerra

(Recebidas até as IS horas)

VERDUH
jito o retirar a peca, nina vez que O caso esta
va assumindo proporçíies demasiadas, Assim
não aconteceu*! entretanto.

Como se vc em outra local, o enipror.arlo,
por seu advogado, obteve do juiz da il" Varil
Criminal Dr. Albuquerque Mello uma ordem
do "habeas-eorpu." ein favor dc Ioda a em-
presa, com seu empresário a artista... para o
fim de Informar o policia, tendo ainda sido
concedidos salvo-conductos. Nesse sentido,
foi officindo da 11' Varo Criminal ao Dr. 2"
delegado auxiliar. Recebendo lal officio, Im-
nicdlnluniciitc o 2° delegado, Dr. üsorlo dc
Almeida Pilho, leve uma conferência com 0 í
Dr. chefe dc policia, depois do que tratou dc
offlcinr ao mesmo Dr. juiz da II" Vara, fazeu-
do diversas ponderações concernentes ao cr
so, de natureza especial, c retrucando que u
policia não havia deixado dc cumprir ordens
emanadas de juiz competente nem quanto ao
ínlerdielo pronlhilorlo do Dr. juiz da 1* Va-
ra Civel, nem quanto aos "habcas-corptis" e
salvos-conduclos para os componentes dn am-
presa tbealral. Continuando, o Dr. '2" deleita-
<lo auxiliar leva no conhecimento do Dr. juiz
,ia ;j« Vara quo o acto dc pmliibição da peça
Hão é delle 2" delegado, mas sim da mais ai-
ta autoridade policial, o Dr. chefe de po!i-
ria. havendo, assim, de chegar ainda a oppor-
tunidode de poder S. Kx. responder a qual-
quer informação nesse sentido.

Informa ainda o Dr. ti" delegado auxiliar,
em cumprimento dn pedido dc informações
do Dr. juiz da 3* Vara, que, sem que possa
ser tomado como desrespeito a qunosquer or.
deus de juizo competente, encontrn-se, como
autoridade policial, na obrigação de cumprir
e fazer cumprir as ordens ir Dr. chefe de
policia, o «piai entendeu fazer prohibir_a
representação da peça, levando cm conta não
só o accórdão do Supremo Tribunal Federal,
como lambem o achar-se auitacada a ordem
publica, desde (pie seja tentada a exhibiçãn
da mesma peça. Pondera ainda snVe a in-
conveniência da concessão do snlvo-condii-
elo, porque essa ordem vem suspender a acção
da policia garanlidora da ordem, pedindo, ¦>*-
sim. venia para solicitar unia conira-ordcn.. I
ainda mais que o "habeas-au-pus" definiti-!
vo foi marcado para ser julgado no dia 2!>. I
não havendo, portanto, nenhum prejuízo da
petieionaria em esperar a solução do caso.

Ouvimos sobre o caso n Dr. Osório de Al-
meida, 2" delegado auxiliar. S. S. rcspoil

0 índio ii no le
Sailo li

Prestam declarações dous
dos suspeitos áiiccn-

diários
Colninuarani os depoimentos de tcstcinunhns

no inquérito da policia. A' lardc foram ou-
vidos .loão e .losé Soares llraudáo, filhos do
"Casaca dc Forro", c sobre os quaes pesam
suspeitas di- serem cúmplices no Incondlo

Acak-se a tentada ooteão \ U p kl M flüi-flíli
do situacionismo do Rio

Grande ?

PAUIS, 27 (Havas) — A batalha de Verdun
diminuiu ligeiramente de inteiiHldadc, tendo
mesmo perdido a enorme exten.sãu cm que se
dsenrolava aluda hontem.

ITtu violento assalto contra as nossas Unhas
avançadas em Douaúmont, ilurnnte o qual o inl-
inlgo empresou massas Nobvo massas, sem in-
terrupção, fracassou lamentavelmente para os
itllemScs, que siifiiiTi-m abi elevadíssimos per»
das.

Assim, depois dc um esforço sem precedeu-
te, ns allcmàt"! acham-se de novo paralysados
nas suas posições, nem puderem tirar o minitno
proveito dos ligeiros ganhos que tinham con»
seguido fazer á custa dc enormes sacrifícios,
i- sem terem a seu favor a situação creiitla pela
brilhante resposta das tropas francezas em
Douaúmont.

Pretendem elles agora proseguir no nvanço
uo mu! desta povoação; mas na verdade não
conseguiram proscgulr em nenhum ponto c
até perderam terreno em certos sítios.

O facto mais importante occorrldo durante
ou últimos embates de proporções verdadeira-
mente gigantescas, é a utilisnção no sector de
Verdun de mais cinco divisões alclmüs retira-
das da linha dc reserva do Suinine.

Morreu o professor Grl-
novero

PAUIS, 27 (A NOITE)—Informam dc lloma
lir morrido, devido á explosão dc uma bomba
lançada por um aeroplano austríaco, o professor
<i. imivero, da Escola dc Agricultura da Car-
ma.

Os bu.garos aunrnecem
a Macedonia

LONDRES, 27 (A NOITE) — O correspon-
dente do "Daily Mail" em Bucarest informa
que das costas do mar Negro foram transpor-
tados liara a Macedonia 30.000 soldados bul-
gaios.

A Kussia prepara a of-
fenslva aeral

PARIS, 27 (A NOITE) — O Estado-Maior
do Exercito russo está tomando apressada-

tal

deu-nos com o:- argumentos contidos no of-• mente as providencias necessárias para uma
fieio cm que satisfez o pedido de informa
ções do Dr. juiz da .'i" Vara e, mais, que "a
policia, estando na obrigação de continuar a
garantir a ordem, ameaçada nesse caso, obe-
deceria naturalmente os mandados daquellc
juízo, restrictamenlc no que elle fosse claro
<f preciso, deixando que os artistas represen-
lassem no palco do Theatro Recreio, podendo,
entretanto, impedir que entrem espectadores"

«•i3í>*<-

Conferências no Cattete
No Cattete conferenciaram com o Sr. p.-e-

sidente da Republica, os Srs. ministro da Jus-
tiça, deputado Antônio Carlos c chefe dc po-
licia.

¦«fl©ger—•?-

As aitas autoridades mu-
nicipaes visitaram hoje

os subúrbios

"T.indc offensiva geral contra as linhas aus-
tro-allemãs, com o intuito de obrigar o Ini»
migo a alliviar a sua pressão cm Verdun e
no Trcntino.

«*•*-

Os filhos do "Casara dc ferro", José e
João Soares Jlrandão

criminoso. Nas suas declarações procuramelles se iniiocenlar das .suspeitas, indicando
horas c locaes em que estiveram, para des-
truir as allegaçõcs feitas dc que haviam ido
ao morro, antes do incêndio. Nada se podo
positivar no entanto nos seus depoimentos, si
bem que José mostre alguma hesitação no
que diz.

Depoz também o cx-agenlc Guerra, que se
referiu ás aceusações geraes contra "Casaca
de Ferro". Novas declarações serão toma-
das esta noite.

0 Dr. Azevedo Sodré, prefeito do Districto
federal, e o Dr. Afranio Peixoto, director da
.Instruirão Publica, visitaram hoje os nossos
subúrbios.

Partiu em automóvel do edificio da Pre-
feitura, ás 11) e meia horas, a comitiva, que
se compunha dos Drs. Azevedo Sodré,
Afranio Peixoto, Álvaro Rodrigues, sccrclano
tio prefeito; Cesario Alvim, inspector escolar
e representantes da imprensa.

.Na listrada Real de Santa Cruz, Cascadura,
primeiro ponto cm que parou o comitiva, cs-
pecavam o Sr. prefeito o deputado Vicente
Piragibc, Dr. Silva Gomes, director do lios-
picio de Nossa Senhora das Dores dc Casca-
dura; coronel Aguiar, agente da Prefeitura-no
1!)" districto; coronel Oscar de Albuquerque
c grande massa dc povo.

Seguindo a pé por essa rua, que estava fes-
tivamente embiindclrada, o Sr. prefeito se
dirigiu a um campo vastíssimo, mas pauta-
jioso, onde se pretende inslallar o mercado
(le Cascadura.

Finda a visita, todos se encaminharam pa-ra a confeitaria Rebello Vianna da Cosia &
C, que tinha uma ampla sala cngalanada
)i cujo centro nvultava lauta mesa de doces.

Ao "champagne" orou o Dr. Silva Gomes,
exaltando as qualidades e a dedicação do no-
vo prefeito e chamando a altcnção deste pa-ra as muitas necessidades prementes de que
se resente aqueile districto.

Falaram ainda o Sr, Francisco Costa, da
Associação licncficenle Suburbana e o depu-
lado Vicente Piragibc, todos se congratulan-
do com a consoladóra visita do Dr. Sodre.

Por fim o Sr. prefeito tomou a palavra pa-
ra agradecer as manifestações de apreço que
lho oram feitas, terminando por prometter
tomar as medidas urgentes, dc cuja necessi-
dado elle era testemunha, assim como a in-
slallação dc um mercado naquella localidade,

Partiu a comitiva depois para o prédio on-
rio funeciona a í>" escola mixta do 16° distri-
cto, logar ein que chegou ás 15 horas c meia.

O aspecto do prédio, que foi cuidadosamen-
le visitado, agradou' ao governador da ci-
flade.

A's 15 c -1") era a comitiva recebida na
S,éde (ios Tenentes dc Madiireira, cuja dire-
Jtoria lambem offertou aos presentes uma
%icsa de doces.

O presidente dessa sociedade, Sr. Francisco
Fernandes, em nome do povo do logar, fez
lira npologetico discurso ao Sr. prefeito, fa-
fcendo-se ainda ouvir vários oradores, a lo-
lios agradecendo o Dr. Azevedo Sodré, que

,H-pcl.iu as suas promessas,
Dahi o Sr. prefeito e toda a comitiva to-'{nnram assento nos automóveis que lhes cou-

.Huzirnm á cidade.

Us f.nanças de B-;yaz, segundo
o Sr. Bulhões

O Sr I.o.-.poldn d« TiuiuSüí vpírn.iimi. I>n
dias, dé Goyaz, seu Estado, pelo interior do
qual andou cm excursão política c cm visita
a seus amigos c parentes.

Hoje, numa viagem de bonde, palestramos
com S. Ex. sobre as finanças da terra que
S. Ex. npresenta no Senado Federal. O Dr.
Bulhões poz-nos ao par da situação de
Goyaz, dizendo-nos, mais ou menos, o se-
guinte:

O triennio governamental passado foi todo
de "deficits" para Goyaz. Accumulados os
"deficits" pareiacs, podem elles perfazer a
quantia de seiscenlos contos.

0 governo estadual tem autovisação para
emitlir quatrocentos contos dc títulos, de
eincoenla, cem c duzentos mil réis, aos ju-
ros de fi °|".

Com esses lilulos pretende pagar ofllll-
ccionalismo e as dividas dos exercicios findos
e do presente. Esses lilulos, por sua vez, se-
rão recebidos pelo governo cm pagamento de
impostos e de venda de torras publicas, as
quaes, diga-se cm parenthesis, foram elevadas
ao dobro do preço... O governo já emitliu
cento e eincoenla contos dos a fumados lilit-
Ios c tem, na Casa da Moeda, uma encom-
ínenda de quatrocentos e tnnlo3,_ que soíTima-
dos aos cento c eincoenla já emittidos devem
completai' os quatrocentos da áutorisação le-
Ríll!'"

Quando foi do primeiro pagamento, a poli-
cia, que é a única eousa que existe cm Goyaz,
negou-se a receber os títulos, por não lhe me-
recerem confiança. O governo fez mil esfor-
cos c arranjou dinheiro para a policia. A He-
lação do Estado imitou a policia: impugnou o
recebimento dos títulos. Mas, a Relação não é
armada e accordãos judiciaes não metlcm me-
do, em Goyaz... A Relação não quiz titulo;,
não recebeu eousa nenhuma...

A renda decresce consideravelmente, no Es-
tadn; mas, as despesas vão num crescendo as-
sustador.Não se. comprchende, isso aliás porque
as escolas eslão fechadas, comarcas foram sup-
priniidas, as pontes não foram substituídas c
as estradas estão intransitáveis.

A renda baixou de mil e trcsenlos a oiloccu-
tos contos,

Ha, porém, áutorisação'para um empréstimo
de. trinta mil contos, cujas negociações vão
cnlnbolar-se... litu Goyaz, segue-se á risca
o adagio popular: ''desgraça pouca é boba-
nem"...

Perdido por um, perca-se por mil. Não se
podo saldar compromissos velhos, contraiam-
;e novos e quanto maiores melhor...

Entretanto, o "fundihg" de Goyaz 6 bem
mais simples que o da União, porque ali só
se promclte pagar capital e juros das dividas
antigas e novas quando houver dinheiro e os
vencimentos atrasados do funccionalismo são
pagos ccni os tacs títulos de que já falei.

O governo só terá dc arranjar dinheiro para
a sua policia, o resto pouco incommodo dá.,,"

E o senador Bulhões, rindo-se, cone!'-'
— Talvez o exemplo do Goyaz_ sirva !i

União.., Si não ha dinheiro nem cá nem lá,
o remédio usado lá pode bem servir para cá...

O Sr. Calogeras em palácio
Com o Sr. presidente da Republica esleve con-

fereiiciando sobre 0 projecto de orçamento para
10J7 o Sr. Pandiá Calogeras, ministro da Fa-
zinda.
— ¦¦¦"¦'——¦¦—!¦» ¦ ¦ . i ¦¦¦¦¦»—^ i rn|^.g. Jij.»— <— ii uai"« i»«xiiii .i «i-iMiotim

Os Srs. senadores Bueno de Paiva e Sá
Freire, logo que chegaram hoje ao Senado,
pediram uma folha dc papel c, no alto, cs-
creveram: "Para os pobres do morro de
Santo Antônio" c assignaram os seus nomes,
com a quantia dc 10$ cada um. Aprcseu-
taram depois a lista a cada senador que che-
gava. Todos assignaram, pagando logo uns c
deixando outros para segunda-feira o paga-
mento, por não trazerem dinheiro trocado.

A subscripção rendeu bastante, tendo sido
recebidos 240?. Os senadores entregaram esta
quantia ao representante da A NOITE, no
Senado, para dar-lhe destino.

Juntamos, pois, os 2103 ás quantias pro.
vindas de outras partes para os infelizes do
morro dc Santo Antônio.

i ^»m ¦

Alndâ a Sortima úe Mme.
Zlad&a

O juiz da 2* Vara de Orpbãos concedeu,
por despacho <le hoje, o seqüestro dos bens
deixados por D. Ilerininia Câmara, coube-
cida por "Mine. Zizina", 03 quaes se acha-
vain em poder do viuvo.

o aciiuooii-o foi rerjiipriiln nela nroiíeiiitora
da fallccioa cartomante.

¦ <e>- i»

Os Srs. Soares dos Santos e Rivadavia
Corrêa a ferro c fogo

Não resta mais duvida alguma sobre a sei-
são lia política situacionista du lllo Grande
dn Sul. .lá os Srs. senadores e deputados
riiigrniulcfiscs não poderão orcultar que estão
cm luta. Iloutcui. na Câmara dos Deputado...
depois das lá horas, sob o presidência dn
Sr. Vespucio do Abreu, estiveram reunido-
os deputados fftdernes que na luta acoinpa-
iiharáo o Sr, Soares dos Santos, ou, melhor,
o Sr. Borges do Medeiros. H ficou resolvido
que A noite esses elementos políticos iriam
levar uri ,Sr. presidente da II. publica a alia
novidade e, ao mesmo tempo, liypothccar»
lhe o seu apoio.

Mas como nasceu ossn selsòo? Segundo i>es-
Rita que nos mereça li, do seguinte modo:
Quando foi da escolha do vice-prcsldfiilc ila
Câmara dos Deputado., 0 Sr. Soares dos
Santos propoz o nome do Sr. Vespucio do
Abreu e o Sr. Rivadavia Corrêa o do Sr.
(iomercindo Ribas. A maioria ('a bancada
pronunclou-sc pelo primeiro. O Sr. Hivad.i-
via, então, appcllou para o íilvilrc (k* não
ser nem um ncin outro, mas qualquer repre-
senlante de S. Paulo.

O Sr. Soares dns Santos lelegraphou in-
conllncnll ao Sr. Borges du Mcdelrcs, exnli-
cándo o incidente, e realinculc conseguiu,
não só que S. Paulo não 'i -.criasse a honra
mie lhe traitsiulltinni, mas nlé que o Sr.
Borges fechasse a questão cm torno do Sr.
Vcpucio de Abreu.

Para a escolha do "lender" da bancada, in-
sistindo o Sr. Rivadavia pelo nome do Sr.
Gomcrcindo, o Sr. Soares dos Santos nppol-
lou novninenlo para o Sr. Borcos de Mede!-
ros, quo manteve n indicação do Sr. Vcspu-
cio também pnra "leader",

O Sr. Rivadavia telcgraphou ao Sr. Bor-
ges de Medeiros declarando-lho que se sub-
meltia, mas que iria plcilear o su.i eleição
para a commissão dc. finanças do Senado
federal, na vaga do Sr. Buy Barbosa. O Sr.
Borges dc Medeiros respendou ao Sr. Biva-
(laviu declarando que, (píer S. Ex., quer o
Sr. Soares dog Santos, deveriam considerar-
se sob a lenderanca. no Senado Federal, do
Sr. Victorino Monteiro. E foi por isso que
o/. Srs. Soares dos Santos e Rivadavia Cor-
ría não tomaram posse no Senado no mesmo
dia c daqui se embarcaram para o Itio
Grande um num dia. outro noutro, rcspecli-
vãmente por mar e por teria, sendo que o
Sr Soares dos Santos fez uma escala por São
Paulo, que dizem estar firme tom o Sr. Bor-
ges de Medeiros.

O Sr. Carlos Maximiliano, ministro da
.íustiça, ao que se diz, também já se decla-
rou com o Sr. Borges dc Medeiros.

Ficarão com o Sr. Rivadavia Corrêa os
deputados >Ioão Slmpliclo, Domingos Masca-
renhas, Joaquim Osório, Gomcrcindo Ribas
e, provavelmente, t> Sr. Nabuco dc Gouvêa,
sendo provável que os "fédcralistas" do Rio
Grande se còlloqucm nn mesmo terreno cm
que está o Sr. Rivadavia.

» m*m 
Permuta de escrivão

O Sr. ministro do Interior, por acli> Uc
hoje, concedeu a permuta dos Sr«. Alcides
Martins Netto, escrivão da 5P Pretória Grl ini-
nal, c Renato Campos, escrivão da G" Preto-
ria também criminal.

Dos fornecedores, uns não
podem fornecer, outros são

espertos de mais!
X) Sr. Alencar Ararlpp, Intendente du Contrnl,

tive hoje todn o dia tomado pelo estudo de
varias providrneias, relativas A crise du com-
LiisllvclB naquella Importante vlu-ferrou,

De ha inuilo tempo esse chefe de serviço
vem recebendo propostas paro a venda de
cnrvíloj porem, exigidas M garantias nçccsin*
rias.

Os proponentes fogem aos forneciineutus pela
impossibilidade de conseguirem garantias odenlt»
le da Impofllbllldiulu ainda de obterem navios
pnra o transporta do carvão, Essa (llfflciildu-
de avoluma-sr cada vez mais, mesmo nos au-
tlgos fornecedores, com fortes garantias ante-
rioriuente apresentadas A listrada,

Assim sendo, poucos fornecedores poderão
manter os seus contratos, ficando privados dc
fornecer o carvão já contratado.

Hoje, o Dr. Ararlpo deu ordens para que fos-
sim impressos os novos horários que vflo ser-
vil" aos trens, feitas as supprrssões de que hon-
tem demos noticia.

Os Impressos dos novos horários serão ,'iffl-
xados nas estações na segunda-feira próxima,
pnra conhecimento do publico.

Ainda sobre esse assumpto — combustíveis— lemos uniu interessante notai ha atino c
meio, apresentou-se na Central o Sr. coronel
Pedro de .Mello, oflcrecendo carvão de uma
mina do Paraná, cujo exame demonstrara a boa
qualidade do produclo. A Estrada, a titulo de
experiência, adquiriu mil toneladas com dila-
lado praso de entrega c ao preço de (in mil
réis por tonelada. De posse desse contrato,
o Sr. coronel Pedro de Mello conseguiu do
Banco da Bepubllca um adcnntaincnto de '¦'¦<)
contos de réis. Afinal, o praso da entrega do
carvão já se esgotou c 0 combustível ate hoje
mio chegou á Central 1

¦ ¦«>— ¦ .

Uma sessão hlialka no

O quadro dos adjuntos e o
peso do pão

A s(*'ão de hoje do Conselho foi mu tanto
trabalhosa para os Srs. Intendentes,

Na ordem do dia figuravam Oi seguinte,
projcclos: considerando instltulçôos de utiii»
linde publica todas o.
dadas no Districto lYd
inulgtição da pie-intc .
feito a abrir um cri"II
landa da clncoeiita r
pura apidiciir cm n .

CAlxas escolares fuu»
nl 'ilé .» data da pro-

; nutnrlsnndo o pre-') especial, na impor-
os du ríls infl:0U0i)|

hn.anui.Ios dos vchi-

Um jornal.,, de cavaçâo
e uma denuncia á

icia

-¦«i^^jí*-

£3 5 a Rivadavia saúda
o presidente de

aul.o
S. PAULO, 27 (A. A.) — De passagem para

c Bio Grande do Sul, o Dr. Rivadavia Corrêa,
ex-lirefeilo do Districto Ecderal, lelegraphou de
Saulos ao Dr. Altino Arantes, presidente do lis-
tado. nos seguintes lermos: "Ao pisar a terra

ipi.uljsta, lenho o grande prazer dc saudar cm
.V. líx. seu mais alio representante",

—?—«a*^pvj«™«

k rotulagem ds saccos
o

ravcl
:-.r. ministro da Fazenda altendeu favo-

Inicntc o pedido feito (icia Companhia
i Tecidos de Santos, sobre a rotulagem de

saccos.
Nesse sentido S. Ex. mandou expedir cir-

r.ulnr determinando que a. seliagem seja fei-
Ia separadamente cm cada sacco.

OS GAPBLLAES NO EXERCITO B
A ATTITÜDB DOS DEMOCRÁTICOS

LISBOA, 27 (A. A.) — As commissões mu-
nicipac- a parochiaes dos deniocráücos fize-
ram publicar hoje um protesto contra n pre-
ténção dos catholicos, que solicitaram a m-
corjioraçãó dos capeliães ás forcas expedicio-
narias.

O protesto, appellando para o governo, diz
que essa pretenção vem ferir fundamente a
Constituição da Republica'.

„ .^_-. r ni. i. -.,¦¦ —— -t—«<at^ft*-~a--..*— —«.— -«.—,—..«-—.

lis reeatas do VaHongo

O Dr. Osório de Almeida, 1" delegado au-
xiliar, recebeu uma longa denuncia a pro-
posilo de "scroqueries" praticadas por Prc-
derico Cluck, que se diz proprietário dc um
jornal que aqui vae se publicar intitulando-
se defensor dos interesses da colônia russa.

Na denuncia, sobre a qual a policia guar-
dou reserva c, ao que se sabe, 6 assignada
por pessoas dc certo responsabilidade da co-
lonia aqui domiciliada, fazem-se diversas ac-
cusaçõe.s a Gluçk, entre outra:; a de ser esse
indivíduo explorador de mulheres e já ler
se valido do futuro jornal para diversas"ehantages".

O Dr. Osório de Almeida, 2" delegado au-
xiliar, vae intimar o Sr. Gltick a prestar cs-
elarecimeritos c, certamente, om seguida abrir
um inquérito para apurar a denuncia.

Sobre o jornal de que trata a denuncia,
aliás, já tivemos oceasião de falar, por ter-
mos apurado os intuitos de quem se apre-
sentava como seu proprietário, lembrando até
á nossa Associação de Imprensa que era um
caso em que a sua intervenção devia se fazer
sentir.

Cspercmos, porém, pela acção do Dr. Oso-
rio de Almeida.

L II. I ?-—«flftO» •- ' ' ¦" ¦¦!¦¦¦«¦¦'¦¦ ¦¦»!
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O velho vapor dc guerra "Amirada", yen-
dido pela Marinha como impri slavel, á firma
G, Fontes & C, fez hoje experiência de ma-
chinas sob a fiscalisação" do engenheir.o-ma-
chinisla Álvaro Mattos.

O "Andrada" tomou o nor.ie de "Ameri-
ca" e foi lodo reformado pela casa Luge
Irmão.

-O-waatSftSe»-

esce os
Foi preso um dos denunciados

no caso da fallencia
A Inspectoria de Segurança Publica prendeu á

lerdo um dos denunciados no caso da fallencia
da Standard Oil, sobre o que já nos oceupá-
mos ha dias.

O denunciado, que o foi pelo promotor Dr,
Murillo Fontainlui, é o Sr. Fonseca Moreira.

Os grandes 
"piratas

lSÍII©Mtor', e scroc

A policia põe â mostra toda
calva de um perigoso

charlatão
Os clinrlatãcs, dc toda espécie, de Iodas as

categorias, continuam a pullular pela cidade,
priucipalineiile pelos .subúrbios. Dc quando
em vez a policia pega um. Agora chegou a
vez do "Dr." Miguel Dc Leonissa, cujo nor
me ainda não devo estar esquecido, tão tris-
temente se popularísou no caso da morte de
D. Maria Thercza de Carvalho. Miguel De
Leonissa foi denunciado como falso medico
á Saudc Publica, que, verificando não ler o
mesmo diploma ou carta registada, levou n
denuncia á policia. O Dr. í.eon Boussoulié-
res acaba dc apurar o verdade da denuncia
c ainda uma série numerosa de "scroqueries"
do "doutor", o que historia cm seu relatório
hoje á tarde mandado a juizo, o qual assim
termina:"Não é necessário colliglr mais provas pa-ra concluir-se pela responsabilidade crimi-
nal do aceusado. As qnc offereccm os autos
são, de sobra, suffioientes para aponlal-o co-
mo um dos muitos eharlatãcs que invadem as
camadas sociacs — sem rola definida — Ira-
zendo uma duvidosa bagagem scicntifica ii-
lustrada por actos offensivos á moralj por

P

Uma apprcliensílo dc caixas
no caes do porlo

Foram retidas hoje no cáes do porlo qua-tro caixas vindas de Santos, marra S, M. & ('..,
consignadas ú casa Solto Maior & C., cinbar-
cadas no vapor "Itaqucra" por Praynr & Fi-
lho. Esta retenção foi effccluada devido á
falia da guia de pagamentos de direitos da
alfândega que desembarcou tacs mercadorias.

¦ «m» ¦ ¦ .

Um grande negocio
de mulas

S. PauSo vende 10.000 á
Itaiia

S. PAULO, 27 (A. A.) — A "Gazela" pu-
blica o seguinte: "Informam-nos, de fonte
fidedigna, (pie o governo italiano acaba de
fechar, com importante firma desta capital.
um importantíssimo contraio paia o fome-
cimento de 10.000 mulas, em condições ex-
ropcionaes para o nosso commercio,

Ai mulas serão vendidas ao governo do
Itália a 1.1)00 liras, ou sejam 8603 da nossa
moeda, sem as condições de domesticabili-
dr.de exigidas anteriormente.

O pagamento será feito uo aclo do embar-
q.i.' nn perto dc Santoi.

Para controlar o negocio o governo do rei-
no peninsular destacou para o Brasil uma
commissãn de officioco i'<= ¦>«*» Rvnrnítn; dos
quaes um se ãolic presentemente nesta ca-
pitai."

CÚlog de trunsperle de lixo da iiípcrintcndeu-
cln (Io Serviço da 1.impe/a Cubliea, 0, final-
mculc, elevando o numero de |-rofes>ores ad-
juntos de .'I' classe diplomados pela Kscoia
Normal e dando outras providenciai,

Appròvados os dous primeiros, pediu a na»
lavra sobre o ultimo o Sr. Ivluardo Itahoeira,
one combateu o projecto, declarando não ler
demônios para, em face da legislação, julgaida conveniência daquellc numero de ndjun-
tos, mesmo porque em cada exercido tém
esse numero variado. Não parece, ulz o ora-
dor, haver necessidade premente de serem
nomeados os adjuntos de que cogita o pro-
jecto, porquanto cm multas escolas se vc-
rlfiea excesso de docentes, como nos distri-
cios seguintes: no U". para uma freqüência de
lt.'t nlutunos, tres profesoros1, no 1S°, parauma freqüência de '2s>, Ires; no Ifl", paiauma freqüência dr nove. lambem Ires, e no'JO". para freqüência de tres, dousl

Ao Sr. Itahoeira SUCCcdeil na Iribuun o
Sr. Honorio Plinenlel, que defendeu o pro-
jedo, mostrando a necessidade do augmeuto
do (|inidro de adjlinlo", Os Sr:.. Leite Ribei"
ro c Aztirem burlado falaram lambem, jus-
tifieando os seus votos.

O projecto foi npprnvndo, rendo rejeitada
unia emenda dc Sr. Honorio Plnientel man-
dando dor uns dinheiros ao "Comincrcio",
do San1.'! Ouz, por p'iWÍ»nçnes elcltcrncs.

No fim da ordem do dia o Sr. Leite RI-
beiro tratou do problema da venda do pão.

Um tenente do Fxercito apprl!d
para o Suorerco Tribunal

Federal
O -" tenente do Fxercito Francisco Antônio

Tavares requerei! ao Supremo Tribunal ;'. ..-.-ral
ri visão do seu processo. Allcgava o tenente
Antônio Tavares que, te Io sido condcniiindo
pelo Supremo Tribunal Militar a 17 mezes dc
prisão, por haver elle sido aceusado dc man-
dar espancar um soldado, não fora justa a pena
applicada, pois que O conselho de investiga-
ções a —ie foi submetido fuuccionou prcsiJido
I>or um capitão, o que allcgava ser ilegal, c
lambem não navia provas das offunsr.s roce-
bidas pela viclima.

O Supremo, conlra os votos dos Srs. mi-
nr.tros Murlinlio, i..,ci..i c fiudiil
ii(:;ou provimento á appellnção criminal do 2'
li..vuie, por julgar que o conselho funce.
legalmente e o processo sem vicio.

* -«tol> »

Sobre o aoroveHamento in-
dustrial do lixo

Estiveram, á tarde, no palácio do Cntlclc,
os membros da dii'cdnr!n do 'nstiluto Com-
mercial, itue foram npiescutar ao Sr. pre-
sidente da Republica Or inventores do pro-
cesso pava ni>r»volUiincntq do " ¦• . como for-

Foram entregues as drogas
de Mme. Potocka

O Sr. inspector da Alfândega mandou on-
tregar boje, por ordem do Sr. ministro da Fa-
zenda, as drogas de fabricação de Mme. Sei-
da'Potocka, que foram apprehcndidas por não
trazerem rótulos do paiz de origem.

O CAFÉ
O mercado de café continua a furicclonar

bem fraco, com pequenos negócios c baixos
preços. Hoje, pela manhã, não houve nego-
cios e, nn correr do dia, foram vendidas
íi.i!!)7 saccas ao preço de 10^200, para o ty-
po 7. A Poisa de Nova Yo.k abriu hoje cm
alta de 8 a !) pontos. Hontem não houve cm-
barques, entraram li.'214 saccas c o "slock"
ficou elevado a 211.G48 saccas.
— " -—¦  »—«qtOBE» « ¦»«!¦—¦¦ i ¦ i i

Policiaes fluminenses
gravemente accissados

da policia flumi-
apurou a respon-

reta
nistro t&f

O Sr. ministro do Interior, Dr. Carlos Masi-
miliano, majulou distribuir hoje o seu relato-
rio animal relativo a 1915, apresentado ao Sr.
presidente da Republica.

s oo toro «m baile
a íanfasm

S. PAULO, 27 (A. A.) —Rcalisa-so amanha
em Santos, no Valkuigo. a regala promovida
pela Federação Paulista das Sociedades do Rc-
mo, sendo disputado o Campeonato de Remo do

i ILAndii, «e lyiíi.. _

Por oceasião do Carnaval, conforme noti-
ciámos, uma scena dc sangue se desenrolou
no thealro Republica. Realisava-se ura baile
a fantasia. A' porta do theatro, uma agglomera-
ção de pessoas lutava para a entrada. "Um
a um", era a ordem. Primeiro deveria ser pas-
si da revista aos mascarados. E a policia, mo-
rosamenle, passava a revista, a um por um,
até que um cabo de policia bradou.

— O senhor não pôde entrar. líslá preso.
Era o mascarado .loão Bemviiido de Mello.

Ao ser revistado, foi encontrada uma pistolaAO
ein seu poder. Vendo-se perdido e perdida a
noite carnavalesca (|iie projcclara, Bcmvindo
sacou da pistola e alvejou o policial, que caiu
ferido.

Preso, foi Bcmvuido processado pela S* Vara
Crimi .ai. Tendo o promotor publico o demin-
ciado, fez-se o siutimario de culpn do aernsa-
do, indo os autos ao juiz Dr. Albuquerque
Mello, que hoje o pronunciou pura eiu breve

A súbmettel-o a julgamento., -

transgressões passíveis do Código Penal, pdo
desrespeito ás leis e regulamentos em vigor,
ante os quaes julga-se iiiallingivcl pela au-
dacia e reincidência nos seus aclos crimi-
nosos.

Para contel-o em seus desígnios permeio-
sos torna-se mister a inflexibilidade da lei
na sua inteira applicação, com o fim de ser
evilado mal maior, a bem dos interesses da
Justiça e da colleclividade social.

_ Por Iodos estes motivos e, mais, porque
ficasse demonstrado que o aceusado Miguel
Dc Leonissa não possue titulo algum que jus-
tifique a qualidade de professor c medico,
como se faz annunclar, lendo até consultório
na rua da Carioca n. 2G, julga-o incurso nas
penas do art. 150 do Código Penal."

DE LEONISSA PUDE HABEAS-conrus
Miguel De Leonissa pediu "habeas-corpus"

ao Supremo.
iMitendia o paciente que a policia, no in-

qucrilo que abriu sobre sua pessoa. o_ con-
slrangia illegalmenle em sua liberdade, impe-
dindo-o dc exercer a medicina.

Juiiloti an pedido muitos títulos de corres-
poudenles de academias estrangeiras, corres-
pendência com a casa real de Portugal, e o
diploma de. medico pela Universidade de Ale-
xandria, em Virginia, nos Estados Unidos da
America do Norle.

O Supremo, porém, negou a ordem, por ser
o pedido originário.

De Leonissa requercu fossem os documen-
tos desentranhados do pedido, para o fim de
impetrar a ordem ao juiz da ti* Vara Fe-
derol.

Um novo inspector de ensino
O S'-. ministro do Interior nomeou o Üt.

Dr, Francisco Gomes Leopoldo dc Araújo,
para. em commissão, inspeccionar a Escola de
Pharixiacia e Odontologia de Recife.

?—««fl ^Sg=--»-" -¦ ¦¦ —¦——»"—

A 2* delegacia auxiliar
nense, cm inquérito aberto
salniidode do agente do Corpo de Segura'.ca,
Francisco Antônio dc Moura e do soldado dá
Porca Militar Manoel Isaias de Souza, no des-
apparccimcnto da quantia de 48',)?'|(l0, do
austríaco Bcnericli Vieiouscli, preso na iça-
drugada de 18 do corrente, por embriaguez.

O agente foi demiti ido e a praça acha-se
presa, devendo ambos ser entregues á
justiça dc Nicthcroy.
•mm i-—. ,. — . —... ¦ —» —«B&P»»—< '—¦— '-'¦-' "*

0 pretenso attentado contra
o inspector da Alfândega

A policia do 1" districto não tomou hoje dc-
durações de pessoa alguma sobre o caso do
concerto criminoso para inalar o Sr. Paula e
Silva, inspector da Alfândega.

O delegado ('.alta Preta ordenou varias dili-
genciás no sentido dc esclarecer tão nunnilro-
so caso, no qual nada se evidenciou até agora...

CüMMUNICAOOõ

"A EPOCrl"
publica amanhã uma entrevista do seu '.". rs-
pondente em. Lisboa com o Pr. Bernardino
Machado, üiustre presidente da Bepubllca Por-
lugiicza.

Síb». Eesí.ssí-í3o de ifílagaOisães
Clinica medica, particularmente doença* (to

estouuigo, pulmão e nervosos. Cura Un» mo-
lestias rebeldes da pelle inucosas, artluilis.
mo, sypllilis e nior|,liéa. Da cons. c applica d"Itadium" ás 2 tioras ,á rua Seie dc Setembro
n. 1Í15.

Pi^r falta eis seü©s a?ías
liss^iaiaSp foi

0 Sr. inspcclor da Alfândega mandou mui-
lar em 200§ o conimerciaiite do Rio Grande
do Sul, Sr, .losé Moreira Kila, que mandou
iinguas do Rio Grande, para os Srs. Teixeira
Borges & C, sem sdlos.

O JaaB"^ ssfesoBwe p@Sa

Compareceu á barra do Tribunal do Juiy,
para ser julgado, o réo Vicente Sillcs, que
foi processado pelo seguinte faclo criminoso:

No dia 17 dc junho dc 11)14, estando reco-
lhido aos seus aposentos particulares, em sua
residência, á rua D, Clara n, 185, ouviu ba-
lerem forte á poria de entrada. Levanlou-so
e percebeu que. um indivíduo, não encontros-
do a porta completamente fechada, a abrira
e vinha a entrar aggrcssivamente pela porta
a dentro.

0 réo, de cdade avançada, receando qual-
quer inopinado ataque, tomou de uma cara-
bina e desfechou-a conlra o vulto que en-
trava.

Era o indivíduo João Guerreiro, que ia pro-
curar Sillcs para um desforro.

Ferido gravemente, Guerreiro fallcccn (le
pois.

O jury, após os debates da accusaçjío e dc-
fesaj absolveu o réo, pela justificativa da le-
gitima defesa.

„_i>—*<C5Tj&*~->n—...- - . ¦¦¦¦— —-

Vamos tre novo msnís-
tro uruguayo

O Sr. Dr. Eduardo Aeevcdo Diaz, minis-
tro pléuipotenciáriò dn Republica Oriental do
Uruguay, acreditado junto ao uosso governo,
deixará" brevemente a legação desta capital
por pretender seu governo i nal-o parn
a legação dc Madrid.

Nestas condições, ficará vaga a legação uni-
guaya nesta capital, cmquanto não for deli-
iiilivamenle designado algum dos vários no-
mes apontados nos circulos d/jilomaticos da

A Síuubiica visialvaiü.

O DIA MONETÁRIO
Abriu indeciso o mercado cambial, com ai

laxas de V2 1|8, 12 5132 c Vi üllti d. c pouco
depois além das duas ultimas taxas houve
também a de V2 7|32 d. No fccliaincnto, po
rém, os bancos só sacavam a VI 5'32 i
V2 SjlG d. As lei ras do Tliesouro foram nc
gociádas com 7 o'o de rebate c as libras cs-
lerlina a 20ÇOOO. 

'

Em Bolsa houve negócios rcgularcs pa
as apólices da União, de 13119, n VTiíS e &.;••
de 1915, a 772-3 e 7785000. As acenes do Dan-
co do Brasil estiveram bem negociadas, teu-
do sido apurada a venda de 258, a 200$. (> a
201? e 10Ó a 2025000. Para os papeis de cs-
peculação houve lambem regulares negócios
para Terras a Síãnil c 8Ç750, loterias dr
14S500 a 1Í)§000. Minas (ie S. Jcrouymo dr:
27? a 27?500, Rede Sul Mineira n 28§500 c
'•oca» íia Baliia, a praso, a ííl-íOOD. |

Si V. Ex, tem gosía, © ifesdja o
iltimo motJeJo para o seu chajiéo,
Vieira cüirsíjsr-se á rua üq IHqü-

íro n. .3
CASA AGUIÃH

Não se confundem os nos-
sos inoveis, principalmen-
fe quando elles são apre-
ciados por uma pessoa de

fjosto.
1.

Leão dro Ma ri ios & C
OUKIVE ss 39-42-43

OUV.DOJ?, Jla

Mareojial Beliarminb Wiznúim^z
Por ser domingo o dia de amanhã,

dala do 11° anuivcrsario do fallccimcn-
to do inolvidavel MARECHAL Ülii,-
LARMINO MENDONÇA, sua familís
manda celebrar uma missa em suffra»
gio de sua alma, no allar-niòr da egre-
Santa Cruz ílos Militares, segiiuda-fei-

2'J do corrente, 10 horas

Ter9Bi??s eoroíigi Jos© Irnioceíieio ü&

Sua família faz celebrar segunda-
feira, 20 do corrente, ás 8 VJ. horas,
na egreja da Cru-/ dos Militares, a
missa do 0° mez, por alma do sen ido-
latrado chefe.

.orer.a da Bahia
Resumo dns prêmios da 78" exlracção real!-

sada hoje; 1* exlracção da loteria do plano nu-
mero 21, realisada sob a presidência do Sr. Dr.
Edgard Doria.
] 2í-%;{ ,,  25 :0009000
G2tt74  S:000?lmt)
0895-1  L :t-00 íc-Oí)
45G0S  1-.00OÍOÍIO
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U.OTBI.IA 1 S PAULO
Resumo dos premiu, dn iíii;i« uxlrncçi.o tin

1!)l" loteria do idiiiiii n. 20, icnllsiula Im..-
tom:
7117

88001).1171.1
20702
r.K.-.;.s
r.i.n
SNIili
.-.ri
.E.IIII
•I1 (125

_0:0tllWiiilll
ãiooo.ooo
1150(18(100
1 :llill|sii«iii

1 iOOII . 00(1
5008001)"illllMlilll
500900(1
6004000! —
8008000

A sessão do hontem noAero
Club Brasileiro

llitiiilu-». Iioiiicm, em K.sníln ordinário, iidjroelorlo du Aoro filuli Itiii.il.lro, oflm de
• I. .Illlr Olr.llll.i'. IITIÚ Mil", |iiil',( llllillllll' III.trabalhos du Insinuação du mui i.. oi.i de
Aviiiçilii,

A ii8fionili|ín .i|i|.i'o\.iu, por pi>.|>.. ta ilo
eoinnieiidiidur (iuirlii S.nlirn, que fofiKcm
çomplIndoH Iodos os documento* relativo, úliKloriü .l.i nororioullca brnsllulrn, para ho-
rem publicado, em livro. Eutç trahiillio de-
vera ser npreienlodo nu rtuinltio do Con-
Kiv-no do Aoruiinutlen Cnii-Anierlenno, que uoreall-ará neilo ..ij».t..1 em Relembro do pro-

i ximo .iiiii.i. I'n.' proposta do Sr, Netto Ma-i liado, deliberou u dlroctorln dirigir um con-
vile no Se. ('oolho Nollo para ru.olvcr sobre
osso leuliiillm.

—'- V eomioissioi dos sele do Ao, <). II. en-
carregada de assentar ns bnses dos "ralds"
«pie so d.irn.i uo lllo, por occil-IAo do Con-
fleesso 1'iio-Ami'iieiiiio, Irutoii honlem dos"r.ilds" dos h.vdro-avióes, lieiimlo mais nu
menos deliberado (pie estes sento de l.o kl-
íomelros, em torno da lialiln do Rio de .Ia-
neiro, eom purniins nlieriindiis em li..i.ii.,,...

j u em learali.v.•— Pnrn u Inauguração dn uneoln, ama-
! nhã. '.'.S. haverá COIldlieçío da ei.taçào Mure-
I chal Hermes para o Cnnipo dos AlTonsos.

Deu-nos á linde o pru/.ir de sim vifilfl
I <> (Ilustro patrício Símios I' .niont.

i uno Mil ií. ÉiÓI ! li pri Ia
na asa

. __ ¦$ da âmqm
Senorita Angela Gome/, professora ar-

«Cllllllil diplomada, direelora da l.scoln de
Diltisns de Iliieuos Aires, dó lições ás l'.'xmas.
fiimilias c cavalheiros, das 1-1 ás I!) o das 21
i\< 2,'l horas, em seu salão nobre, A rua das
Laranjeiras n. 52-1 (anti.o pnlncclo Hio liraii-
co). Tcleplione 3820 Central.

»_•!»

l«or

Loterias da Bahia
»_¦_ ____*._¦_ ,._-_._ .¦-Pi_>,_ 1__lT. _¦<_-_¦» m; I.^lf.fc/ I—MUMHWWII
r •-. -i- ' ' -i ii" ir1 ,-' 1 -¦¦¦--! iiinwm

Rs. 10:0005.000
l$.00 nin i|iilulo. ile 200 i .

Ilubililnc-vu

O Lopes
lí' ijiioni dn ii lorlimii mai* rniiidn nas I olorin* o ollc-

rece nin iora; vanliipeii.* ao publico.n II l.i-itoi.ii emal- apostas »obro corridas ilo cn-
vallas. — Hun do Ouvidor, 181.

MANTEIGA VIRGEM
Pasteuri-nda (reclame) kilo a 3.'[)8oo Ou-

vic.01 '44 lelterla "nlmvra.

Itapidii
llc-iia. 105.

FILTROS .1YGJ..A
perfeito Gonçalves Pinto. Allan-

MA6..A 0NI)1NA;SYD0\V
.FAIJ.KC.DA |£.M S. JOS..' DOS CAMPOS.

.Tulin fionzaga dc Campos, Dr. fiou-
. _, zaga dc Campos e Lauro Camargo
J® Hangel, paes e Irmão de MARIA ON-

IMNA SYDO.V, convidam o.s seus pa-rentes c amigos para assistir á missa
de sclinio dia que, pelo seu dcscnnço

eterno, mandam rosar na matriz de S. .lofio
Baplista da Lagoa, segunda-feira, 29 do cor-
rente, ás !) horas, agradecendo antecipada-
mente a Iodos que comparecerem a esse aclo
dc religião c caridade.

AMÉLIA DE M RANDA ROSA
Manoel dc Miranda Rosa, esposa,

filhos e nora agradecem a todas as
pessoas que acompanharam até n sua
ultima morada os restos morlaes da
sua inesquecível filha, irmã c cunha-
da AMÉLIA DI3 MIRANDA ROSA, e

de iiovn rogam o caridoso obséquio dc assi-:-
tirem ,'i missa dc sétimo dia que fazem ec-
lebrar seguncla-fciro, 2!) do corrente, <ás 9 ho-
ras, na Cathedrnl Metropolilnnu, pelo quedesde já se confessam eternamente gratos.

[iiirquo encontraiol> u tuiliuin
Segunda-feira — itl do eoiruulo — Reguiida-fciia

A' Vl.MlA MS CASAS l.0!'i;illi'\S
<——¦ -' > ¦"^-l^-'»^| .

"Revista do Magistério"
Foi hoje dislrlbllldo o n. (i do anuo I da"Revista do Magistério", órgão do Centro

dos Professo: es desla capital, CO 111 suiuniario
amplo e cuidado.

. __^r-_._r,._.._ [ |||

Patife 3m
A' DE Sm

JUNHO

Tenente core nel João Anton o
de OI veira Valle

Maria Lconor dc Oliveira Valle c fi-
lli.is, Dr. Miguel dc Oliveira Valle, Fran-
cisco de Oliveira Valíe, José Cardon l.o-
pes e senhora mandam celebrar missas
por alma dc seu saudoso sobrinho c
primo, Tenente-coronel JOÃO ANTÔNIO

PE OLIVEIRA VALLE, na segunda-feira, 29 de
limio. na egreja de São Francisco dc Paula, ás9 1 li horas du manhã.

s reíreías de
amanhã

1'rogramma
lalhão Naval
Sae.nz Pena:

Primeira parle
peial.
Rafael
Irving lierlin

que a banda dc musica do Ba-
executará amanhã, na praça

iciiil, II. Paradis;
'Vseoles;

•raneia", marcha nu-"Rieorde", grande valse,'In My Harcm", onc step,
Segunda parte -— "Faustc",

grande seleclion, Gounod; "Frisson Prinle-
micr". grande valse, G. Roussell: "Tri-
çtracl . pollia, Waldteufel. Terceira parte —"Jiic Girl In The Taxi", grande sclection,
Jean Gibert; "El Irresislible", tango ai-genti-
no; dobrado "Commandante Pcniclo", J. \.
Nascimento,

Programma da refreia a realisar-sc
no dia _S dc maio, pela banca da Brigada,
sob a regência do maestro Luiz Giambarba, das
18 ás 22 horas, na praça dn filaria:

Prime ira parle — P. Mnscagni, "Aiíjigo
I'i'itz , marcha J Leoncavallo, "1 Pagliaeei"
prólogo; H. Ascoles, "Ricordo". valsa; N. N."Roberto", one step: N. N., "l.a Sventura-
ta . mazurlca. Segunda parte -- fi. Metallo,"Declaração de Amor'', valsa; F. I.ehar,"Coinle de I.uxenibiirg'*, sclection; Arr. L,
Giambarba, "Marinsinha", 

polka; Leo Fali"A Priueeza dos Dollars", fantasia; L. Mar-
chelti, "l/IOsiillaiiza", dobrado..___ Programmu d nretreta que a banda demusica do :,2' de caçadores fará no jardim da
praça tin Republica:

Primeira parle — "Dr. Carlos Veiga", do-
brado, ,\. líarbosa; "Marion Delorme", fart-tasia, A. •Pouchielli; "Se reste ira", pollto, Ge-T.aklu: "Ainour ¦ et Printemps"j one step,
N. .'••'.; "Les Pulinenrs", valsa, E. Walcl
teufel; "Na Seresta"', ploUa, Garcia:

Um accordo entre os
interessados

A policia iniciou o liifiuerlto para uptirui' a
ir«,.oiisnhindi.de i'1'lmllin) dos evoiiiprcgiidos
du ? :<i-.t lluniiiiiiny, na fiecçAo de elrurtílii, ú
rua (ion.nl\es pias, IMiilano liot.i. Ilo.lerlo
I nilo (ioiiln e Flavio (l,i Cosia (miuiiiiiH», uc-
emuidoi de ui. giunile furto de deulcs urllfl-
elues, perlineeiiies itriuelln flriiui, que vliilium
gnidlltlvHinimtll flIXCUlllO desde os piMiicIploM do
mez de janeiro p.i \iioo passado,

Os necusndos, em seus depoimentos, não uc-
i.o,'iu a cumplicidade uo delicio, mus cado
nin piiiuiioii uceiisiir o nutro de principal uu-
li.ria,

Como já é subido, os dentes ernm furludon
puni a exlraeçáo da pluliiia (pie coutem, a l|lllil
orn vendida depois, a peu. non ourives i- o
prejiil/o ealculndo da Casa lleiiniiiiuy n.ilie n
eeiva de tiiulii conlos.

Ai fnmlllns dos ueeusiidos procuraram, no
Cllliilllo, os prejudicados e, c eom esles, se dirigi-
rum no Dr. Léon RousmíuIIiVom, nulnridado
que prusldo o Inoiurllo. dispostas a entrar em
mu necordo, Indciiinlsiinilo iodos os prejuízoseu usados á enso furtada,

O Dr. Léon Itoussouliéres vae fazer imitaraos autos o accordo que foi estabelecido entreos Interessados uo caso, mas, min por isso.
terminara a acção du policia, que proDoguiráate a completa elucidação de lodo COSO, apurou-
do i responsabilidade dc cada um dos Implj
endos.
—* 1 _U»

1^
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A NOITE

\

! Já eslá funccionamlo osta soe cão das
I officinas typographicas da A NOITE, li
!l apta pnra a imprcssúo dc livros. í|
j folhetos, avulsos, etc, cm boas con- l!
| diçilos do preço, nítidos o presteza.
;| As encommcndas o todo.', cr, nego- j|
|i cios rolâlivos a essa secção devem |l•j sor tratados exclusivamente com o |!|| Sr. J. Scveriano do Mello, gorente, ;á rua Júlio César (Carmo) n. 2P., — '1 -.

(> '

Xf"
•«okM-._.

Uri. agente da Central

São suceessivos as queixa^ (fiie recebe o
nosso representante na Central do Brasil
contra o procedimento do UgClllü Hoeha, do jFngcnho Novo.

Ivsc funecionario é ile uma violência ex-
trenin para com os passageiros. A menor In-
formação solicitada é motivo para elle des- i
pejar contra o passageiro uma torrente dei
impropérios e desaforos, originando scenas i
bem desagradáveis.

Para acalmar a "ncurastlienia" desse em-
pregado seria bom conhecer lacs factos o
chefe Sr. Andrade.

ijÉ li

ÍI ali Ibi collocada sen.ii.el
á porta

Vieram denuueliir-noH " faclo. lira o__«n-
dnlosoi um policial um. Im nifiiins dias, vem
dando Hiiarila a um holefiulin dn rim llar.ii
de ,Mes(|iilla u. .iU'J. de nroiirledndo do .Sr.
Anionio Alies |'i?rrell'll. vivia o soldado de
pé, dia,. Inteiros. ¦> poriu do liolcqiilin, e nli.-
Kiicui snbln pina ipu'. Fomos averiguar, filie-
fiiinio. íi referida rua, N<> II, ftÜii, lá eslava ¦>

Inaiiffnnios uc algumas pe>,..Id,ulo á poria.
-nas e fu•.¦ 11 nn. foi saber que o coníhinndãiitu
do I" haliilhilOi coronel Hndaró, nn Inimlo
ile evitar que ns praças ile policia ali se re-
unam p promovam dsordeus, como jú lem
acontecido, tomara aquclla medida.

Hrsolu mos falar ao próprio dono do ho-
leipilm,

•— O senho.' é da A NOITK.
-- Sim. nculior.
— pois bem. IC-liui sendo lietima,

ca de doze dia.:, de uni eul
¦Io quartel.

Vou lhe contar:
li.i uo dia ã desle liiez (pi

casa um Incldenle entre um

III eer-
lo de policia ali

houve aipn em
,'iiixcii'o da casa

e o cubo de policia Lopes de lal, eoriielclro.
por qncslões de dinheiro, uns cinco mil réis.
que o referido cabo ipicrin enipresliidos, O
caixeiro disse que nAii bnvin duvida, mus...
por causa da-, mesmas, ora necessário que
desse um ohjeelo por garantia. ICssc objeeto
foi apresentado, levando Lopes os 59000.
Pasmados dias, Lopes veiu linear o objcClO e.
como <• caixeiro o linha guardado em sua
casa, uáo o pôde resülulr loKo, dlzeiido-lho,
porém, que esperasse o pntr.lo chegar e cn-
lão entregaria immedlnlumciitc.

Lopes indignou-se. Não coucordoil! queria
á lorça o lal objeeto, «) caixeiro lhe di.ise
ainda que esperasse um momento; o patrão
("lava a chegar; não podia deixar a cnwi
abandonada.,.

Foi o bastante para Lopes vibrar-lhe uma
bofetada, •afaiido-se cm seguida para o (piai-
tel. Logo (pie cheguei, o Cllixciro Ilic poz ,1:1
par do oceorrido, indo eu mesmo ao fiscal
fioutinlio, do quarlel, queixar-me, do Lopes.
O llseiil fioullnho disse-me que ia providen-
ciar e a providencia que deu foi poslar-mc
aqui essa prae i. dando locar a (pie os (pie
sabem do facto, pensem que estou envolvido
em algum crime ou que a minha casa eslá
falllda, fi Sr. coinmandaulc, por certo, não
sabe disto...

F foi isso o que nos eonlon o homem do
botequim.
...,,, . ^»e_—.— ,,,, ..

Prepara-se o Código de
Processo do listado de

Minas
IIKLLO lldlll/.tlNTI', 27 iA N0ITI.) — Uni-

nlii-se boiilein a coililillssfío do Insliliilo do AU-
vogados, eueirreg.id.i dn prujeelo do fioillgo
ile Pronsso do líslllllo, (lislriliiilnilo lissllll o ser-
viço da ornnnliin.ilo jiiilUlarla: parle geral do
processo elvll, Jurisillcçílo, compotciiclii, foro
eoinpelenle, eiiações e |«il'tO criminal, Dr. I.»'-
vindo Lopes; nceües ordinárias, exeepçéjes, nu-
ii ila, opposlçào, iisslslenelii e rceoiivcil.âo, des-
einimrgador Olavo Anilrade; aeçáo suiiiiiiiuis-
slpill, iieçòes ..uiniii.irlas, pOHfiOSSorllIS, de .pejo,
(.(•posllo, limites, salários, eniniiiissõe.s, retii-
I ulçòes, reforma, nulos, divisão, deiiuireaçíio,
i i.slgnação, acção arbitrai, acção exeeiitivn, pro-
eessos prepanitorios, preventivos, Incidentes,
I roeei.sos iidiuiiiistrativos, arrecadação dc bens,
Inventario, lulolln, eurntolln, tcstaiiicntnrlos,
...ib'ogaçóes, lllsilUUIçAo, llqillllliçilo, sociedades,
•uppil.nelilo, llllerdl.oeK e siipplemciilo, Dr.
Francisco Ürauti recursos, Dr, Heitor d: Sou-
/!.; execução e Incidentes, Dr. Itudolpbo lae.ib,
e iiiillidades e disposições (tornes, Dr. üudoslcn
Pires.

Foram aliai idos boje; .70 rezes, _lh. purco-,
•lá liiiiieiros e II» vllellos.

Miiiclwiiles: fiaoilidn R, de Mello, "H r, 4
:U p,| Alexandre V, Sobrinho, 111 p.; a. m«ii«
des 1. fi.. II 11.; I.iiuii & Filhos, till r,, IK p,
e 8 v,; 1'i.ineiRco V, Üoulnrl, 70 r,. III 1, o
II! p,j ('.. Sul Mineira, 'II v.j Ollvoini Iiiimo.
& fi., Il.'l r., »•) P. e 1 v,; P01II11I10 J. fi,_
110 r.; Luiz líarbosa, 30 r : F. P, OHvulra h
fi,. liQ r.; Fernandes 1. Marcondes, I-' p, e ,Vu«
glislo M. da Molla. lá e. e . v,

Noia ¦ Por ser lacultulivii u segundo truu
 .... 1.1 „.».. I.  ._._..,.___ ._„ ..I.. I...I. ..»
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2.A FEIRA 2.* FEIRA

Uma popriso (losejadn c. poclamada
|i(.lu nosso iiuliiifio....

\'o intuito de fíivorccermos os nossos cs-

pectaclorcs, particularmente o opera-
riado e ;is classes modestas, nn vista

também do formidável successo lo-

grado, daremos a [.rcços coiniiiuns
o sensacional drama

I.IMK.) SOI.!'IMI-NTO_Dli OBJ,.
CIOS PARA PRESENTE encontra-sé
nn casa ISIDORO MARX. 1.38 Ouvidor.

-«»a__

^ELOGIOS XARDIX dc ouro c pia-
ta, qualidade garantida, encontram-se
11a easa ISIDORO .MARX. |38 Ouvidor.

__?__

__•__-

Desordeiros promovem
um eonflicto

N-. N
valsa, N. N.; "Crepui lav-

eulo", dobrado,
->-<Jí1 €¦{¦-.-—«w.

IJ"ALMAGAfl
Experimentem o,tes pneuinalicose verào a grande economia cm preço e

(...ração.

NA RUA DA MISERICÓRDIA
Tinha uma rixa antiga com João Messias

dos Santos e Joaquim Antunes dos Santos o
desordeiro João Daptista do Nascimento, (pie,
ha tempos, fora mesmo ferido por um clelles,
em unia contenda.

Nascimento .jurou vingar-se. Encontrando-
se. esla noite com os dous inimigos, na rua
da Misericórdia, entrou com elles em luta.
Armados todos de facas e navalhas, muilo
tempo durou o eonflicto, que, â chegada da
policia do õ" districto, terminou. Feridos es-
lavam os tres, sendo que mais ligeiramente
Nascimento, que foi logo preso.

Antunes, cujo eslado é grave, foi removido
para a Sanla fiasa, recebendo Messias os soe-
corros da Assistência.

Na delegacia foi aberto inquérito.

lága êú k_@______®§.<__i®
A diretoria da l.iga do fi ^mercio, tendo

presente uma Indicação assimilada por grau-
de numero cie memhros do conselho dclihe-
ralivo, convida o mesmo conselho a reunir-se
ci» sessão especial 110 salão nobre da Asso-
ciai.ão dos Empregados 110 Commercio do Rio
de Janeiro, segunda-feira, 29 do corrente, á
1 hora da tarde, para resolver sobre a orga-
nisacão definitiva da l.iga e outras medidas
decorrentes. — Otlwn Leonardos Júnior, pre-
sldente em exercício. — Antônio Alues da
Fonseca, /lirector.

«*ea_-

Theatro Municipal
(Âssyrio)

—«—

AMANHÃ DOMINGO
A's 2 Ig2 da .arde

Grandiosa «ma.inée» infan-
ti!, com distribuição de bon-
bons e brinquedos.

s escândalos
S.andapd Oil

-e~.

IVO, Rua da Alfândega, ÍIO
yton Olsbnrgli & Comp.

nu
í Gldo dSSU.uldÇU6S

Empregados do Cominet
lislribuido p

cioUnião dos
Está sendo dislribuido pela União dos Em-

pregados do Commercio o seguinte convite:"No sentido de promover o ..levantamento
moral e physico e a educação ci.iea da elas-
se, a União dos Empregados do Commercio,
que vem desenvolvendo um programma" rigo-roso, acaba de eniprelieinler uma serie de
íraballios que vae levando a effcito á medi-
da lias suas forcas.

Neste sentido resolveu a sociedade realisar
uma grande reunião 110 próximo domingo, 28
do corrente, ás II horas (2 da tardei, na sécie
social, á rua Sele dc Setembro n, 51, em que
serão postos em evidencia assumptos de ma-
gno interesses da classe.

Dissertará sobre o mesmo o Sr, 1° lenenle
Dr. Paes Brasil. A União appella para todos
os empregados do commereio, pedindo o seu
com pareci meu lo."

__.. i...... ..—--_— .-1 1 »-_<i;-fi—^ ¦¦ -—  .

Dr. Rubem Branco
moli'-i:.ií das senhoras o cre.uií.is.
2 íjul. i.)n=. e resid. Ilaiiiloek IoIk), 0,

..'ÍKVD.- A CIMMADOS Idlõt:

iv. I. -
Telcphi

Pai to
tilla

riiS A QUALQUER
H0KA DA iNOlXS

Para d.por nos !íi.$.._ritQS polic;â@.
Foram intimados a depor nos inquérito.'

instaurados na policia sobre os lançamentos
escandalosos da Standard Oil os Srs. Dr,
Raul Guimarães Bonjcan, ex-pagador do The-
somo, e o gerente actual da Companliia Stan-
díird Oil, que deverão se apresentar á Ia de-
legacia auxiliar no próximo dia íil do cor-
rente.

Esla tarde, ás primeiras horas, foram to-
macios nos inquéritos em questão mais alguns
depoimentos que não se revestiram de im-
portaneia para o caso.

Inaugura-se amanha a Guarda
Nocturna do 23* districto

Ilealisar-se-á amanhã, eom grande sole-
maldade, a inauguração da Guarda Nocturna
do L'!)" districto policial.

Os Srs. tenentes Affonso Moreira de Al-
meida e Leandro Mariano Chaves, respectiva-
mente, commandante e ajudante da referida
Guarda, não têm poupado esforços no sen-
tido de obterem o maior numero possívelde assignantes, contando para a sua instai-
lação com cerca de dous mil o tantos.

A dircetoria da Guarda é composta dos
Srs. Dr. > noel Feitosa, presidente; major
Edgard Homero, secretario, c tenente-coronel
Galdino Augusto Bordallo, thesoureiro.

O Dr. chefe de policia far-se-á representar
na inauguração.

¦ _M>- 

Em poucas Sintas
Esteiam Paloniho, italiano, morador lio

morro cio Castello, ao passar pela praça
Quinze sentiu-se mal, pedindo os soecorros
cia Assistência. Quando esla chegava. 1'alom-
bo fallcceu, sendo o cadáver removido para
o necrotério.

l_.ii..|..i.lo.' u polido.* universal

IM TOD& A PARTE
__•_>

.ooâette afieâlca dos

DA
INDUSTRIAL CAIEIRAS

ARMORÉS
DE MINAS

CAL
EMPRESA

Cal virgem e extineta ile qualidade su-
perior. Mármore bardilho em taboas e
blocos. Rua Coronel Pedro Alves 179-181.

690.
_wa_—c ...

fi,

raia Formosa, telephone Norte

-_CtOit_—«-

__el !_____¦

O
sa

e de
Dias

C
metro cie pico. e ponto a jour na
RattOj cm tiras de algodão a direito
10 metros para cima ; Gonçalves

57. — Telephone Central 2.118.
.,_—__a>30iL3__l

* s
â.lüo asvoive ao mo pio. z.....

«iiidesBiaveis»
Pelo trem da Central do Brasil II P 2.

chegou hoje unia leva de 14 indivíduos ex-
pulsos pela policia carioca o que a esta ca-
pitai regre?saram recambiados pela policiada Paulicéa.

Vinham todos em completa liberdade.
Os -agentes secretos de serviço na estação

Central, conhecendo o pessoal, trataram de
embargar a saida dos mesmos e, delendo-os to-
dos, pediraa força para a condueção dos mes-
mos, mie C_fani, depois, recslliidos á P__icia

ÊCe-._r__i .---..._.

Os menores que soffram!
No problema de grandes economia:', postasem pratica em janeiro do anno pastado, en-

trou a de se tirar aos diaristas (|ue fazem o
serviço de linha, da repartição dos Tclegra-
pllps, cinco tostões por dia, assim eomo aos
lelephonistas. Seis mezes depois, cloendn a
consciência dos rpie essa idéa tiveram, passoua ser restituida a diária aos lelephonistas.
fis (|ue trabalham em linhas, porém, apqzar
dc trabalharem sob as intempéries e da peri-
go de serem fulminados, eomo tem acoivteei-
do, estão sendo ainda descontados.

Pedem-nos os prejudicados a justa rip.ira-
ção por parle do director dos T.legriiphos,
em fpiem confiam,

Mines. A. Rosenvald & S. Ribeiro
Chapéos para senhoras (modelos), Impo ilação ilirecln

úe Paris de fantasias o mais artigos de modas

Com jírando assistência de alumnos e iu-
ternos e médicos, e sob a presidência do Dr.
Arthur Bocha, effcctuou hoje mais uma inte-
nssanle reunião a Sociedade Medica dos Hospi-
ti es. O Dr. Leonldas Porto apresentou um caso
de reealcaniento do baço para cima e por trás
cm um paludado, semelhando perfeitamente um
derramamento píeuristieo só diagnosticado pela
j-.unção do sangue retirado, no qual foram eu-
eontrados cnláo hemalozoarios da tercã mali-
gua.

Sobre o caso falaram os professores Austre-
gesilo e Miguel Pereira.

O professor Miguel Pereira mostrou um do-
ente portador de neoplasma do estômago e, (pie
somente pela radiographia, que apresenta á as-
.sistencia, pôde descobrir a disseminação do tu-
mor nos pulmões.

Salienta o valor dos exames radiographicos
nestes casos e 1. tópicos de um artigo dos ir-
mãos Mayo sobre a mesma questão.

Fala ainda o professor Austregesilo, seeün-
dando a opinião do seu collcga.

Cita casos nacionaes e estrangeiros nos quaes
somente a radiographia pôde vir desvendar o
diagnostico, revelando estas melaslisis silen-
ciosas.

Depois dc considerações applaude o profes-
sor Miguel, que por si c seus discípulos vem
sempre trazendo á sociedade casos raros e va-
liosos.

Assistiram á sessão os professores Miguel Pe-
reira e Austregesilo, Drs. Arthur Bocha, Leo-
nidas Porto, Baul Baplista, Pedro da Cunha,
Hanrlque Daque, Leal Júnior, Joaquim da Fon-
seca, Bastos Netto, FansUno Espozel, Teixeira
Mendes, Queiroz Pinheiro, Mottã Rezende e
Kslellita Lins,

 1 
',',
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J
No m.tiuliiur.i dc HbiiIu Cruz

nun ¦ .noi.uni',, vie iitiii uviAUH "> >n nou, iliol
lios hcikIo p«o,h|vcI dur a inntiniçii complctii,
pois que nutrir, carnes que foltflin vêm num»
terceiro Irem, (pie clibtfu muilo lardo a Sthj
Diogo.

1'oileiuos Ullcilllllir (IU0 o pedido de llllitllllçu
foi de 710 rezes, j_flj porco», lá carneiro- u
ÜS vllellos, soldo que foram niarciido', os üu»
Kuliileii preços: rezes, dc 8170 e .Íi2l); iii.n.u,,
de !.:_"! c l.:itiO; carneiro», de i,,.(in q isíiim u
Vilell.is. (Jfl .(Hlll ;, Í.H"0.
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UDÜON
QUINTA FKiKA • A mala sodu-

ctora betloza poreflrlna
MISS RITA JOLIVET cm

Mão de Fathma
Os mais bellos vestidos!!-—As in**

elegantes toilcttes
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MISSAS

6 actos de Tiber-íilins — Inter-
pretes: a Beíla Hesperia,

:: .: Zã-La-Mort e Alberto Collo =___
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Rua Sete (te Seíembro, 95 — í* aitdin*
i-

Avenida Rio Branco, 128 — Sobrado
Edifício d_0 Puiza

RIO DE .JANEIRO

Ni

©splreütí-s
a sede da Loja riieosoplnea 'Perseverança,

a rua Real Grandeza n. M2, realisa-se ama-nha, domingo, 28, ás 10 horas, a conferência
publica sobre o Indiiisnío e Drahinarii.mo
Occuparâ a tribuna o Sr. Dr. José JoaquimFirmino, sob a presidência do Sr. Or. Pcrmi-•mo Carneiro Leão.
i, 

—Y'a S((,c l,a Confederação Espirita dobrasil — A Reüoiieradoro, á rua Marquez deromba! n. II, realisani-sc amanhã, ás lá ho-ras. e na terça-feira, 30, ás 19 horas, as 957»e ílãíi' conferências discussões publicas.Haverá tribuna livre para o adversário ipic
çiiiizqr contestar o espiritismo; e, depois de
inscriplo o adversário, será desitfuado pararespondei- um dos membros dn fionimissão
fionfraternisadora: Condido Mendes, Dr i')a-
niaso Procnça Comes, Dr. MarüSllino de Bri-to, Dr. Josu Uicardo de Albuquãftjue, maré-chal Quadros, professor .\n,i.eii Torteroli ouda commissão dc propagancilsíaas. A .nt-aõse. france. . .; -

TfKB I su

O MAIS COLOSSAL FILM POR
Rs. IOOO - l.a Classe ,
Rs. 500 -- 2.a Classe i

s-
No inesmo programma

mais duas grandes movi-
dades de «gratide successo

Exposição de pintura
O professor Henrique Bemardelli inaugura

a 2 de junho próximo, ás 13 horas, uma
exposição de seus últimos Íraballios de pin-tura, no edifício do Curso Livre de Bellas
Artes, A rua Nova, com entrada franca pelo
portão que fica enlre os edilicios do üerby
Club e Escola de Bellas Artes, na avenida
Itio Branco.

Hesain-se depois de amanhã as seguhLrs:
Luiz Antônio du Cosia, ás !) l|2 lioiits, uu

egrejn do Carmo; marechal Dr. Antônio fit-
rnldo de Souza Aguiar, á^ !) 1;2, ua Cm^ duá
Mi luares.

ENTERROS

Fórum sepultados hoje:
No cemitério de .S":o Primei.-o Xavier:
Luiza, filha de João Evangelista, rua K

Alexandrina n, 13—A, casa V; ivilliiui, f_l:,i
de .Manoel Carlos Dias da Silva, rua da Saúde
ii. .'táã; operário do Oepartaiueiito da Guerra
Ursullno Fernandes dos Santos, Hospital Ceit-
Irai do Exercito; Augusta, filha dc José Au-
gusto dc Souza, rua Coronel Pedro Alves mi-
mero 17ã; Maria Helena I". Carvalho, ira.jú;
Avellar Aillil, necrotério du policia; firciniida,
filha de Gastão Pedro dos Santos, rua Senador
Pompeu ii. B5; Voiiuncio José Francisco, ma
da Gamboa u. !i_; Maria Adelaide Ferreira,
rua Torres Homem li. 2!íi; Leda. filho de A!'-
'ouso Lobo Zitnmermallli, rua Paraná n. "i:

Rosalvo, filho de Manoel Soares, rua Club Athlc-
líco li. ãli; Anionio Maria de Vallos, rua du
Gunibóa n. 93; major João Pereira de OJiveitu.
rua Tlicòdoro da Silva u. 04; O.jahuti, flllio de
João Gomes Mafra, travessa AleRre u. 2";
Francisco de Almeida, boulcvnrd \'inte e Oilo
de Setembro n. !)l; Manuel Machado dos San-
los, rua Quatro de Setembro n. 122: Altmiiiru
Passos Cordeiro, becco Ochout n. 17; Üdelte,
filha (le Quirino Pinto Bastos, rua Mipic! de
Frias ii. 58, casa V; Porfirio de Souza Bar-
beto, remador da Inspecloria de Maltas e Pes-
ca, estadão de Olaria; Moacyr, filho de Aristi-
des dos Santos, rua CurilZll' 11. 1(10; Maria, fi-
lha de Sebastião Bernardo, rua Senador Fur-
tado ii. 90.

— No cemitério dc São João Baplisla:
Anua Maria Loureiro Chaves, rua do Cílllclc

n. 2,11; Odette Fernandes Guimarães, travessa
Carvalho Alvim n. 18; Aura. filha de José Jo..-
quim Pereira, rua Taylor n. 120; José Alves l.a
Silveira, rua • Tavares Bastos n. 13; Klisa,
filha de Antônio Bernardino Eiines, rua do
('alicie n. 2P2; Idalina Pinheiro Dias. liv.pi-
1::1 Nncioiuil de Alienados; (lòiitalorc Concttta
Aléssandre, avenida Henrique Vaíladares nu-
mero 28; Idalina dn Bocha, rua Lopes Quintas
n. 110; capitão José de Olinda Carnpello, rua
Felippe Camarão n. 53; ILIisa Pamplona, rua
General Scveriano n, 100, easa 1; Juracy, íi-
lha de José Pccrira Júnior, ladeira do Vellon-
go n. 21; Jncintho Victorio Cabral, Hospital
da Penitencia; Franccllina, filha de Virgílio da
Silva Rabello, rua São Pedro ti. 113; asylada
Valeriam, das Flores, Asylo Santa Maria: Leo-
nor Coelho das Neves, rua Silva Rabello, nu-
mero 12; Ernesto, filho de Luiza Monteiro
rua Schmidt de Vasconcellos n. 12; Liberal.,
Maria do Itosario, Hospital Nacional de Aliena-
dos; Manoel Mendes, Hospital da Santa Casa.Realisou_.se hoje o funeral da estimada se-
nhorila Maria Lefévre Carrazedo (Mariusinha 1
filha do capitão Benlo Manoel de Carrazedo,
fiel da Alfândega desla capital, e irmã do des-
paehaute. Sr. Benlo Manoel Carrazedo Filho.

O enterro foi muilo concorrido, tendo saldo
o cortejo fúnebre da rua Senador Nabuco nu-
mero 120,

Serão sepultados amanhã:
No cemitério de São Francisco Xavier:
Fortunato, filho dc Anionio Gaspar de Sou-

za, ás 10 horas, Hospital São Zacharias, e Ma-
ria Lopes Castro, ás !), rua Souza Franco li, 210.Na cemitério de São João Baptista:
1-slovcs Palomb, ás !), necrotério da policia.

.ií2m'
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Segunda-feira, 29
O ÁGUIA, no Trianon

Dtius horas ile franca liiliuklail
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vantajosas.
armazém c

Mobílias para todos o.s
gostos, sortimento para
os mnis exigentes, coo-
diçàes de venda ns mais

Ccrtifiqucm-so visitando o grande' 
posito á I1UA U0.S ANDRADAS, 27-A. F. COSTA.

N. D.—Kuviam-se grátis, a cpicin pedir, catálogos
e mnis informações.

«*•>-
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constnictor e um ne-
taníe atracam-se

A policia prende em fia-
granfe o aggressor

Dcsharinonisarmn-se quando almoçavam em
um resUliirante, no largo de São Francisco, por
questões commerciaes, o constvuctòr Manoel
Tavares Pimentel e o negociante Luiz Cosia.

Aquelle, mais exaltado cio que este, cm dado
momento da contenda, levantou-se e aggrediu
a socos o negociante, que se viu lo_o ferido
no rosto.

No restaurante, que fica aquelle largo no
n. 18, estabeleceu-se logo uma enorme confu-
são, uma enorme balburdin, que ninguém se
entendia.

A policia chegou a lempo, porém, de prender
em flagrante a aggressor, que é portuguez, con-
tu 52 annos e reside á rua Bomfim n. 98.

Luiz Cosia, o aggrcdido, que é lambem na-
lural de Portugal, sendo estabelecido em nossa
praça, ha muito tempo, com negocio de seccos
e molhados, e reside á rua Cunha Barbosa nu-
mero 02. depois de medicado pela Assistência,
retirou-se para sua residência-»

O Sr. Manoel Tavares Pimentel prestou fino-
ç.-i e foi, por isso, posto em liberdade logo em
seguida ás formalidades cio flagrante.

... „ ....__¦_.¦... —„^0 ¦¦_<[._.^Tm iT .i-i ii ¦ i i,
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0 busto de João Pinheiro, era Caeté, trans-
formado em ninho de maribondos

BELLO HORIZONTE, 27 (A NOITE) — Re-clamam de Caeté a limpeza do Imsto do Dr.
João Pinheiro, no monumento sobre o sen
túmulo, na egreja do Rosário, ali. Os mari-
bondos fizeram casa na região orbicular di-
reila, deformando grotescamente o referido
busto.
"— „ » ¦__-!»" _____ —

A' graça de uma senhora,
ífeve-se-lhe juntar um cha-
péo gracioso; e este pôde
V. Ex. adqiúril-o na popular
Casa Aguiar, R. Theatro «.13.

I p SI i. Eli i
gig

Dm s©lial© fiaeiiim&*
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onsuirono

ão aconselho es.-.

(Só se responde a cartas iissignadas cominieiaes.)
A. B. C. (Tijuca) -

medicamento.
fi. fi. — O seu caso não permitte uma

indicação sem exame.
_ A, Y. Z. —Tratando-se de um syphililieo.

é muito provável que. esses symptomas este-
jam ligados á syphilis, devendo clirigir o tra-
lamento nesse sentido.

M. R. S. — E' uma hvpcrsecreção per-manente do sueco gástrico, o qual se encon-
Ira no estômago em jejum. Ninguém 

"melhor
do (pie o medico que fez o diagnostico po-dera lralal-o.

E, B. — Só pelas informações enviadas
não é possível fazer um diagnostico.

BB. DARIO PINTO (Interino)'.

CHARUTOS^ Vl-KDIM
^M 300 RÉIS, DOUS 500 RÉIS.

'A estação da Central do Brasil hoje, peia ma-
nhã, esteve em polvorosa. l'ni indivíduo da
come Bertello Gio.vani, de nacionalidade ilalia-
na, homem lemivel pelos seus feitos, "punguis-
In" conhecido, e já daqui expulso duas vezes,
commetterá em S. Paulo, nltimaiuenle, uma
cias suas façanhas, e lendo aqui sido preso ,i
polida paulista o requisitara.

Hoje, Íoi o dia do seu embarque. Giovani foi
escoltado para a "gare" da estrada por uma
força policial de oito praças o conduzido i :n
um transporte No momento em que era reli-
raclo do transporte, o terrível "pimguisla", ape-
Zar de trazer as mãos atadas, oppòz-se eu::!
uma violência extraordinária ao' seu em-
barque c dahi os excessos do preso, que alem
de gritar insistentemente pulava de uma ma-
neira assombrosa, de modo a causar medo,

Num momonlo, porém, em que elle, iá eaii.a-
do, caíra do transporte, rolando pelo chão, o
soldado ti. 539, dn ." do 1° batalhão, que <¦'¦>-
zia parle da escolta, o segurou, conseguindo i; -
vantal-o. Giovani, porém, continuou com Os
seus excessos o epie deu motivo a (pie a praçan. 030, sacasse do seu sabre c tentasse fcríl-o,
depois de bem o ter esbafeteado.

O cliefe do liem, Sr. AnniWl José Couto,
presente; não consentiu que semelhante inle.htp
fosse levado a effcito, e, de um salto, agarrou-
se ao preso pelas eostop, o que deu motivo a .
que recebesse ordciii dc prisão pela praça ag-
gressora.

Afinal, Giovani foi carregado até o Irem, que,
por esse motivo, soffreu um atraso de Ires mi-
nulos.

Giovani seguiu guardado apenas por quatro
agentes.

eé J_Ü__ . «__

Moura Brasil
(Nome registrado

Cura inflammãçõés e purgações cie.
alhos. A' venda em todas asPharm. e Droí.

Renunciou o "chanceiíer'*
chileno

SANTIAfiO, 27 (A. A.} — Devido a ir.,.'-
vos dc ordem política, apresentou a sua i,-
nuneia o Dr. Òchagavia, ministro das Rela-
ções üxlerioFiie.

•K-
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CINE if ALAIS
A NOITE —'SaíiBndo, 27 ne maio ac t9'i(> fiT

SEGUNDA-FEIRA — Depois de amanhã
••«••

juggeitSo I Exemplo I Amor passional! 0 mundo dos artistas! Caorlchos dc cor-
tezã t Delírio da gloria! Béllezn perversa I

Binam um deseprolnr dc scenns as mais curiosas, interessantes, empolgantes e emo'
Uvas será apresentado na bella e grande aceito dramática

da fabrica dinamarqueza «Nordislc»
-fc«nO-

PECCADOR ARREPENDIDO

tres actos, de photographias cada qual mais bella, moldados em um assumpte
que sempre agrada a nossa culta platéa: os triumphos, os amores e as

intrigas da vida dc artista

O Palais é o cinema da moda
fl^.;j..t

iln. Manulcnida pelo judiciário, a policia nu-
lorisou o empresário do Recreio a represou
Inl-a, para depois annnllar essa concessão
liontein, ii ultima hora, quando .já um nume
roso publico acorria a assistir á representa-
çfio da "A Aguln Negra". A empresa tio Re-
erpio viu-se, novamente, ..obrigada a não dar
espectaculo, com evidente prejuízo dc seus
negócios. Para evitar novos dissabores, k
companhia Ruas representará hoje outra pe-
ça a revista portuguozn "IValto a baixo",
emqnanto o Supremo não fizer valer os seus
direitos, o que se deve dar dentro de poucosdias.
O centenário da "Meu boi morreu"

A interessante revista de Raul Pederneiras
o .!. Praxedes, "Meu boi morreu", que lem
feito no São Pedro uma brilhante carreira,
completa na quinta-feira próxima a cenlesi-
ma representação. Commemorando esse fa-
cio, os seus autores preparam-lhe um novo
quadrp, "Meu boi foi preso", que será ropre-
sentado nesse dia. Dizem que é um quadroeugraçatlissimo esse.
A companhia Lucilia Percs-Leopoldo Fróes

Devido no extraordinário successo que tem
obtido na sua actual "tournée" pelos listados
tio Norle, a companhia Lucilia Percs-Leopol-
du Fróes teve que transferir o seu regresso a
esla capital. De Natal, Rio Grande do Norle,'onde ella ilgorã está, deve a sympalhica"Irotipc" patrícia partir depois dê amanhã
para a Parah.vba, afim de ali dar quatro ré-
cilas, para depois passar-se a Maceió, onde
já tem contrato para quatro recitas. Da ea-
pilai alagoana :i companhia Lucilia Peres-
Leopoldo Fróes deve vir dírectamente paraesta capital.
O cartaz do Paluce

Um ultima representação será boje levada
no Palace a festejada operela portugueza "O
burro tlu Sr. nleaide". Pura amanhã, em"soirée", está annunciada a representação
da operela "Maridos alegres",
A "soirée" de hoje no Assyrio

O Assyrio, o "rendez-vous" da sociedade
elegante carioca, dá hoje uma "soirée" at-
trahentissimu, Seis números afamados fazem
parle do seu programma, dos quaes tres es-
Irearam na festa realisada ali em "matinéo"
dc hoje, Amanhã, haverá uma interessante"matinéo" infantil, a 4" dn presente tempo-
rada, com distribuição de bonbous c brinque-
tios ás creanças.

 O Circo Europeu, de propriedade do
Sr. Pedro Gonçalves, continua em franco sue-
ces'iO em Madureira, tendo os seus últimos

SSJPOKXíS
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Gobtí rlsis
A corrida de niiiiiiiliã

ImlIonçOoR d'.\ NOITIS pnrn n corrida «le
ainaiilni, un prado tle lliiiuimity i

linignalá -~ ConqulHlntlorn
lloiitiltlii — luiíiHt*
Insígnia — /.elle
Joffre -- Príncipe
(iiiitln Spniio — Oriialiulit)
Argentino — Corneol)
llaljiln — Nyon

Azares ; Doiiiui, Miss Elorcurc, M.trr.v tliiy,
Ali lllghl, Jury. /.ingaro e Olauer,

O proffrnmma ilo dlit l" de junlio
Para a corrida que, em lionienngein a Sau-

los Diminui e em lietiefleio tlu Aero-Club
llritsilflrii, o Derhy-Oluh rcallsaro em 1" de
junho, ficou honleni orgnntsudo de excblltuito
iiianeira o seguinte programma :

Phrco "llnrllioloineii tle íiusnmo" •-• (Ira»
goatá, Dynamite, Demônio, Gonqulatndorn. Uo
Voilli e Divelle.

Pareô "Aiiguslo Severo" — Idyl, Envci-
1'aehá, Imagc, David, Cadorua, 'rrniifu, (iuer<
roiro II o Slellia.

Parco "Ricardo Kirlt" • • lluenos Aires,
llareeloiui, Insígnia, Merry Itav, Vvoniiellc 0
Estilhaço,

1'areo "Aoro-Cllll) llrasileiro" — (io.vlacaz,
Nyon, Pierrol, Oinalinho, Ali lligltt e .foffre.

Parco "Dr. Frontiu"-- Mogy (inassu', C.l.il-
iiiaul, Parado, Jaudyra c Pégaso.

Parco "Santos Dumont" Sultão V, JJIn
goro, Corncoh c Caloplno,

Parco "Oaragciolo"— Mislclla, Marvellou-
Zolle, Kallío e Vesiivienne.

TcnwMn&vü
I.. M. S. A.

Cst;

lirio-
Iras-

OS MATCHES DK AMANHA
1» DIVISÃO

America \ Botafogo
No campo do primeiro reallsnr-sc-a"nialeh".
Ambos os "teaius" dos tlous atlver

acima vão apresentar-se modificados e
tanto tronados e a luta cm que elles se em-
penharão ha de proporcionar aos Innumeros
assistentes o espertando tle uma renhida' e
bella partida de "assoclalion".

IJ UOtáfogo não se esqueceu, sem duvida,
da ultima peleja que teve com o America c
isso o animará num desejo tle "revaiiche".Da
mui parle o America eslá no seu campo e tra-
halharA com ardor para que a victoria nrto
vaia delle.

Ris porque prognosticamos que o "match"
enlrc esses tlous sympalhicos e fortes adver-
-.arios será um dos grandes da temporada
actual.

B.ingu' x Flameniío
Outro bom "match" se realisará entre es-

es dons clubs, no campo do primeiro, na es-'ação de Bongu'.
Comquanto o "leam" do Flamengo esteja

idmiraveltnenle bem constituído' e nunca sol-"resse tuna derrota do seu einulo dc amanhã,'• bom não esquecer tpie o Biíngu' de hoje
niii pouco se parece eom o de lia tempos

atrás.
O seu conjunto presentemente, c disso tem

dado sobejas provas, é forte e disciplinado,
além do qite, vae medir forças no seu pro-
prio campo, local bastante favorável, pelo co-
nhecinienlo perfeito que o Bangu delle tem.

21 DIVISÃO
Palmeiras x Guanabara

Fslc "match", marcado pela Metropolitana,
rcalisar-se-á no campo do S. Christováo.

A quasi cgualdadc de forças entre os dons
disputantes transformará o "match" em um
bom jogo.

Villa Isabel x Boqueirão
Sem duvida, será esle o mais importante"match" de amanhã, nesta divisão.
O local do encontro será o Jardim Zooio-

gico.
Maior importância terá o jogo porque, co-

mo hontem dissemos, nelle será decidido o

SEGUNDA -F EIRA

espectaculos obtido grandes enchentes.
Espectaculos para boje: Apollo. "O

Guarany"; Recreio, "D'allo a baixo";' Re-
publica, companhia American Circus; Carlos
Gomes, "Boeeacio"; São Pedro, "Meu boi
morreu"; Trianon, "Inviolável"; Palace, "O
burro tio Sr. Alcaidc".

• "tT-T- *

Theatro fVfunici
(ASSYRIO)

Aos sabbados — "matinées" c
familiares.

Aos domingos — "matinées" infantis, eom
distribuição de brinquedos.
- ' ¦'¦ - ¦ —.- » "<3>fl» <—,—,, ,,.,..,.„, —...

Segunda-feira, 29 |s O AGUiA, no Trianon 1
Duas horas de franca hilaridade. 1
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soirees

O PARAÍSO
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NOTICIAS
A homenagem a Palmyra Bastos

Um successo extraordinário a recito delimitem realisada no Palocc-Thcalre em ho-
menngem a Palmyra Bastos, e <iuc foi pairo-i-inada por esla folha. Muito antes tle come-
far o espectaculo já não havia bilhetes ávenda no theatro, que teve n sua lotação
completamente esgotada. O publico, que en-
pneu totalmente o alegre theatro dn rua doPasseio, era notadainenle escolhido. A Sra
Palmyra Bastos, a dislincln "dlvette" 

portu-
gueza, toi delirantemente ovacionada, sendo
innumcras as "eorbeilles" e cestas de flores
quelbc foram offerècidns, quasi todas portiistinctas senhoras tia nossa sociedade. 6
programmn do espectaculo, cumprido á ris-
ca. toi muito applaudido.
"O Guarany", hoje no Apollo

A companhia lyrica italiana que ora Iraba-
lha na Apollo não quiz, anles de partir paraSão Paulo, o que se dará terça-feira vindou-
ra. deixar de dar uma prova de gentileza ao
nosso publico. Ensaiou e montou, nos seus
últimos dias tle permanência nesta capital, a
celebre producção do nosso glorioso patrícioCarlos Gomes, "O Guarany", tpie hoje cila
nos dá cm primeira representação. Vae ser
uma bella recita a dc hoje uo Apollo, om quea excedente "troupe" Rotoli & Billoro verá
a sua gentileza eoriípcnsndoromenlc retribui-
da com unia enchente á cunha. Amanhã,
em "mnlinúe", a companhia representará
o "Covolleria Husticono" c "Palhaços" e, á
noite, "O Guarany", Segunda-feira será o
espectaculo tle despedida da companhia.
A primeira de hoje no Carlos Gomes

A companhia Maresea & Weiss dá-nos
boje; em "premiére", a popular e inlercs-
santo operela "Boeeacio", A deliciosa produ-cção tle Suppé vae ser levada pela homoge-
nea "troupe" italiana do Carlos Gomes a ca-
prieho. Ciar.- Weiss, a galante actriz que tiú
o nome á companhia, interpretará o papel de
Boeeacio.
A estréa th' vontriloquo no Republica

Caballcro Caslillp, o celebre vcnlriloquo,
que ven-, fazendo unia victorio:.a "tournée"
pela Europa e America, estreou hontem íío
Republica, onde está trabalhando eom sueces-
so a grande companhia American Circus, Na
verdade, é um bello artista no gênero esse,
dispondo de um repertório variado e atlrn-
licnle. Cnballero Castillo obteve grande exi-
to, :. decerto, terá que fazer unia longa tem-
poradn no Republica'.
A nova peça do Trianon

A companhia Alexandre Azevedo dará de-
pois de amanhã a primeira representação de
Mm dos mais modernos "vaudevillcs" fran-
rezes, que em Paris alcançou recentemente
extraordinário successo, "Le Zebre", de Nau-
cey c Armonl. Com o titulo "O Águia", tra-
duzido por Luiz Palmeirim, essa engraçadis-
si ma peca vae segunda-feira á scena no ele-
gante Trianon. Estreara no "O Águia" as ar-
tislas Uva Duval c Caslello Branco.
**A Águia Negra" de novo prohibida"A Águia Negra", epie a companhia Ruas
com successo representou ha dias no Recreio,
fstá fadada a lazer com que a policia com-
nielta um numero avultado de "gaffes". Li-
cenciada pela policia, essa peça foi á scena
dous dia-,, para ser no lerceiro dia proliibi-
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(letenipate da laça disputada domingo . «mi»
do, na IVita promovida polo iJquuoIwIo,

• nii-i.. \ Cnrlnun
O jugo enlrc cnm>s dous reopeltavoli con-

corrente,'* an oniupoonnlo tia 'i* <llvl*fio Burn
roalluado un oainjio dn citroün de D, Casto-
rluii, o.. (Jiiveii,

Ambos mIch elulis lònt trenatlo com afia»
co para a luta de amanlifl, quv forçominonto
será liiisiniite dlspulatla,

II' DIVISÃO
Paladino * 8. C. lirimil

O encontra cnlro estes dnui clulm vcrlfl»
car-se-tí uu euuipi» du Autlar.iliy e com grandeCllUlURlãNino se reiilKará, ilaili) o preparo em
que estilo ninhos,

VaíCO da Gania \ Icaraliy
IChle outro "nialeh" será roÁlisado no cam»

po do llotafiigo,
O "leam" tio Icarahy que, Jogando tlesfal-

cado, lauto deu tpie Inzer un "leam" do Plu-
inimnse, v.te jogar assim constituído :

Alainli-
Wadccl - ¦ l.assance

Ary - Aviln -- Guiiuai-ãcs
Sogndas -- João — Sltlney • - Any — Ilellor

EXTRA LIGA
Diillniii x Alfredo Caldiis

No "grotintl" tio llumaylá F, C. realbai-
se-A anianhà! ás II horas, um "match" amls-
toso entre os primeiros "leanis" destes clubs,

Kls o "leam" do Didlmo 1''. C, :
Moacyr

Alvarenga - - Arislo
Tancredo - Jucalan • Adolpho

Magalhães — Catalão — Wiildcnar - • Nilo-
Percilinno

Reservas : Álvaro. Octavio,, Xuca, Antenor,
Rotlolpho, liruani, ilntlolplm I c Itotlolpho II.

Lisboa Rio F. C.
Realisa-se amanhã um rigoroso "Irnining"

com um combinado, sendo o encontro nn"ground" da praia tio Russell, ás II hora
para serem orgniilsados os "leanis" que vão
disputar o campeonato da Liga Municipal.

O eaplain geral, o Sr, I.auieano Sumavielle,
pede o coniparcelmcnto de todos os jogado»
res escalados, e faz sciente tpie fica sem ef-
feito o "match" com o Tiradentes A. Club.

Os "teaius" tio Lisboa Rio ;
1' "tentn" :

Lntircano
Thcodoro — Schetllue
Júlio - - Luiz — Dino

Oelaellio — Negrito — M, Lima — Polaco-
íanyr'i' "Ic-nn" :

Ary
Walter - - Nico

Rogério — Abilio — Waldemar
Arlindo — Reis — Bernardino — Nhônhô —

Heitor
3o "leam" :

Anselmo
José — Coeliio

Pring — Linhares — Lima
Lusitano — Narciso — Andrade — Gastão —

Maldõ
Reservas : Malagule, Benicio, Pontes, IM-

meiitão, Ramos e Almeida.

Baskefball
America F. C.

Amanhã, ás 7 horas, rcallsar-sc-ilo vario"Irainings" entre os "leams" infantis deste
Club;

O "captam" geral, Alfredo Kaeliler, solicita
por nosso Intermédio, o coniparcciinento da
todos os 'players" desta classe, á hora acima,
no campo.

idtãSC^ClãSBIlO
Itio Moto-Club

F' no domingo que esle club pretende rea-
lisar um "raid" com os valentes associados
que fazem parte desta agremiação sportiva

Com suas molocyclelas e "side-cars", os
inolocyelistas deverão partir da sede social

ás 4 1|_ horas.
O "avanço" será em Santa ('ruz, onde

mandaram preparar uma vasta mesa.
Voltarão no próprio dia c esperam estar

de volta á sede ás 19 horas.
JOSÉ' JUSTO

Vinde assistir ao magnífico vaudeville dc
Mrs. Hcnnequin, Bilhaud e Barre ——
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E mais um drama
— de aventuras —

Da grande fabrica
—GAUMONT—

E O ENCANTADOR

IODAS E NOVIDADES SV3UNDIAES
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CINEMATOQRAPHJ PARISIENSE
SEGUNDA-FEIRA

EMILIO ZOLA
O grande genlo latino que duas vezes agitou a França, revolucionando a sua

escola romântica e desfraldando a bandeira popular da celebre questãoDreyfus, é o anuir da peça

LVARGENT
(O DINHEIRO)

Em quatro empolgantes actos, extrahida de seu famoso romance do
mesmo titulo
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— Até o dinheiro dos innocentinhosl...

SEGUNDA -FEIRA
Eli

"A Noile Mundana
iNNIVERSARWS

Fazem annos amanhã:
Mme. Virgínia dos Santos Moraes, esposa

do Sr. Antônio da Silva Moraes; Dr. Araujo
Vianna, Dr. Henrique Ewbnnclt TnmLwim,
Mlle. Germana, filha do Sr. Eugênio Agos-
tini; a menina Klzn, filha do Sr. capitão
Ernesto de (lastro; Sr. Òderval Cordeiro tle
Fariai Sr. Tasso Dorin c Mlle. Clotildc Salles.

— Faz annos amanhã o major ,1. ,1, C.
Ribeiro, proprietário da Pensão Alzira.

—Fazem annos hoje:
Mllc. Felismina Ribeiro, a menina Anui-

nha Torlerolli, filha do Sr. Rndamés Torto-
rolli, negociante nesta praça; Mlle. Hilda
Mattos, filha do Sr. Silvino ílattos, cirur-
gião-dentista.
CASAMENTOS

Rcálisou-se hoje o enlace matrimonial dc
pharmacculico Sr. Isaias Alves com Mlle.
Lucilia Üchoa Cavalcanti, filha da Exma,
viuva Ucliba Cavalcanti. Os aclos civil c re-
ligioso, que se revestiram de rigorosa inli-
mi dade, tiveram logar na residência tio Or.
Ithamar Tavares, em Botafogo. A" cerlmo-
nia assistiram apenas parentes e pessoas de
relações intimas dos noivos e suas familia:,,
que receberam innumeros telçgrammas e car-
toes dc felicitações.

— Consorciou-sc hoje, em Nielheroy, com
Mlle. Edilli de Oliveira, filha do capitão Tho
maz José de Oliveira, encarregado geral das
officiuas da Companhia Cantareira, o Sr.
Alfcrino José Pires, ali negociante.
BAPflSAnOS

Oi.slincção — I). Amélia Barroso da Silva,
gráo 10.

Plenamente — Joaquim Manoel de Castra
Alves, grão 9; Herminio Augusto Serpa, gráfl8"; José Fernandes Branco, gráo 7; Deodora
Voltaire Garcia Paula, gráo 7: Fernando Ci»
nclly, gráo (i.

Simplesmente — José Ferreira dos Santos,
gráo 5; D. Hehia Cesarina Alves, gráo I;
Francisco Jeronymo Moreira, gráo I.

Houve um reprovado.
2" cadeira — Anatomia, physiologia e ap-

parelhos:
Distincção — I). Amélia Barroso da Silva

c Joaquim Manoel de Castro Alves, gráo 10.
Plenamente — Deodoro Voltaire Garcia

Paula, José Fernandes Branco e Herminio
Augusto Serpa, gráo 8; Fernando Cinclly,
gráo ti.

.Simplesmente — D. Hehia Cesarina Alves
c José Ferreira dos Santos, gráo 5; Fraueisco
Jeronymo Moreira, gráo 4.

Houve um reprovado.

Sorvete ria ASvear
Ponto obrigatório da sociednde elegante
carioca. Conceitos Iodos os dias, das

2 ás íi e das S ás 10.

WENIDARiO BRANCO, 118
UUfiTO AO l'ATIIE'1

"SüCÇAü 
INEÜÍrÕKÍAír

Na matriz da Gloria realisa-se amanhã o
baplisado do menino Newton, filho do Sr.
Mario José da Costa, funecionario da I.ight,
e dc D. Maria Vital da Costa, e sobrinho tio
Sr. Vital dc Oliveira, commissario tlc po-
licia.

Serão padrinhos o Dr. Oliycira Ribeiro,
ministro do Supremo Tribunal Federal, e sua
neta, Mlle. Sylvia Cunha.

A' noite a familia Costa offerece uma "soi-
rée" ás pessoas dc suas relações.
MANIFESTAÇÕES

Faz annos amanhã o Sr. Dr. José Pereira
Guimarães, delegado do 4° distrieto policial.
Seus auxiliares c amigos preparam-lhe, po;-
esse motivo, uma manifestação de apreço.
JANTAR

Festejou o seu anniversario natalicio hon-
lcm o Sr. João Antônio tle Almeida Gonzn-
ga, director-lhesoureiro da Companhia de
Loterias Nacionaes do Brasil.

Commemorando a passagem da jubilosn
data, o anniversariante reuniu em sua re-
sidencia os seus amigos, offereccndo-lhos
um laulo jantar, tendo assiiv..opporlunidade
para receber muitas saudações e homenagens
dos seus amigos.
PELAS ESCOLAS

Realisaram-sc os exames da Escola Pratica
de Enfermeiros da Directoria Geral de Saúde
Publica. A mesa, presidida pelo Dr. Alfredo
da Graça Couto, leve como examinadores os
professores Drs. Theophilo de Almeida Tòl-
res, Leonel Jusliniano da Rocha c Bernar-
dino Maia.

O resultado dos examss foi o seguinte:
1" cadeira — Physica c chimica;
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: E EMOCIONANTE ROMAMCE-CIMEMÁ AMERICANO i
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(Cada episódio, que pôde sep lido desfacadamente,
consüfue um film, a sen exrjibido

nos cinemas Falhe e IdeaO
-».<>,-

^33° EPISÓDIO
O HOMEM DO LENÇO VERMELHO

XLIV
A MACHINA ÜE ESCREVER

A lin lietty fazia tricol na bibliotheca cpian-
do François anuunclou-lhe a visita de Ciarei
c de Jameson.

Mrs. Dodgc ordenou que os fizessem entrar
immediatamcnle, satisfeita por poder se en-
contrar a sós com Justino, na ausência de Elai-
nu, tpie sairá a compras,

A lin Elisnbcth era não só uma mulher sen-
satã, como tle valor, c se tinha desde algum
tempo habituado a considerar em elevada cs-
lima o homem do qual tivera tantas vezes
podido apreciar o caracter e a dedicação...
I' por isso sentia por elle, ao mesmo Icmpo
que profunda gralidno, uma frj Ü£sjina sym-
patbia cuja prova ardia por da- ¦•—

O dissenlimento produzido ,'nlre a sua so-
brinha e o amigo desinteressa o que par ellatan^o havia feito ao mesmi tempo a sur-
prehcndia c entristecia...

Ainda não pudera desunam ,,_;-,m cl jis^. a

causa do oceorrido, c alegrava-se por se apre-
sentar a opportunidade que lhe ia permittiruma explicação franca com Ciarei.

Esle, apezar do domínio que tinha sobre si
mesmo, não pôde conler ccrla emoção, vol-
tinido á casa onde passara momentos lão feli-
zes e archileelara tontas illusões...

Depois dc beijar a mão da lia Detty e dc
sentar-se na cadeira que ella lho offerecia:

Peço-lhe desculpas, disse elle. François
disse-me que Miss Dodgc não estava em casa.

E' verdade, minha sobrinha foi fazer com-
pras, c não sei a que horas estará de volta,
Confesso-lhe que não me contraria essa au-
sencia, que nos permiltirá, si consente, con-
versarmos livremente.

Justino ergueu o seu olhar perspicaz para
a sua inlerloculora...

Sem duvida, percebeu nos ollios desta o
inovei que a animava, porque inimediatamcn-
lc respondeu:

Agradeço-lhe immeiüso a intenção que a
guia, minha cara senhor®*, Crcia que delia nva-

lio toda a gentileza c que sinto profunda sen-
sibilidade pela prova dc interesse que me con-
cede!... Mas, para corresponder á sua fran-
queza por uma franqueza cgual: prefiro não
abordar semelhante assumpto...

Ah! disse a lia Betty, meio desaponta-
da... Já sabe então do que lhe quero falar?...

Imagino-o!.. ,E hoje, principalmente, te-
nho razões peremptórias para rogar-lhe que re-
nuiicie a qualquer tentativa de intervenção en-
Ire a sua sobrinha e eu, si, porventura, é
essa a sua idéa... Mas, cumpre-me repelir
que lhe sou lão grato por ter tido esse pensa-
mento como si a nossa reconciliação fosse
um facio...

Bem, respondeu a sua inlerloculora, com
um suspiro, conformar-me-ci com a sua von-
tildo, embora pense que o equivoco que o faz
soffrcr seja um deplorável qui-pro-quo c que
Elaine soffra com isso tanto quanto- o se-
nhor...

Agradeço-lhe essa affirmação, mas só de
Miss Dodgc desejaria obtel-a... Ha feridas que
só podem ser curadas pela mão que as pro-
duziu.

A tia Betty encarou-o c ficou silenciosa
ante a resolução que lhe leu nos olhos...

Que Seja feita a sua vontade!... Ií, diga-
me, qual é o motivo da sua visita?...

Vou dizer-lh'o cm poucas palavras, re-
spondeu Ciarei... Julgo ter descoberto o indi-
cio capaz de nos dar nm grande avanço nn
luta que cmprehendi. Pnra certificar-me dis-
so, c necessário que eu possa examinar imnie-
diatamcnlc parlo» da correspondência de_ sua
casa... Crcia que não ha a mínima indiscri-
cão dc minha parte, e somente o desejo de
íriumphar dos implacáveis inimigos que per-
seguem a sua sobrinha...

A principio a lia Betty, fez um gesto de sur-
presa... Jameson, que a observava, teve mes-
mo por um momento a idéa de que cila ia
recusar o pedido extravagante solicitado pelo
seu mestre.

A confiança, porém que ella tinha na recti-
dão e no mérito dc Ciarei ora tal que não
formulou a mínima ob.iccção.

A correspondência a que se refere estft
ali!... disse ella apontando para umn caixa
de papelão, que estova sobre a seoretáda...

Examine-a como entender!... E queira Deus
que ella lhe dô o resultado desejado!

Ciarei inclinou-se agradecido, c, sem perdade um minuto, dirigiu-se para o logar cm queElaine se sentava habitualmente.
A' sua vista eslava a caixa indicada peln tia

1'elty. Abriu-a, e delia tirou um volumoso
amarrado de cartas, algumas das quacs eram
dactylographadas.

Uma a uma, examinou-as minuciosamente,
e metteu-as de novo nos seus enveloppcs, até
que se deteve numa dellas que mais parti-
cularmcnte lhe chamou a altenção.

Por duas vezes, releu-a! Em seguida, tiran-
do do bolso a formula chimica que servira dc
calço á bomba c o bilhete que recebera Long-
Sin do "Mão do Diabo", elle confronlou-os
palavra por palavra, letra por letra com o
novo documento.

Walter, disse elle ao secretario, que fi-
cara conversando com a tia Betty, venha aqui
um instante!... Quero mostrar-lhe uma cou-
sa !...

E ao falar, dobrara a carta que tinha na mão,
de modo a que ficassem invisíveis o endereço
c a assignatura. Só o texto do bilhete appa-
reeia.

Uma das phrnses era concebida mais ou me-
nos nos seguintes lermos:"Julguei que era completamente inútil in-
sistir com Trotlcr, que me disse, entretanto,
estar agradecido pela minha tentativa."Veja! proseguiu Justino. mostrando os
tres documentos que tinha na mão...

Com o lápis, como fizera antes no seu labora-
lorio, sublinhou alternativamente os "T" con-
lidos nas tres folhas de papel.

Um rápido olhar bastou para convencer o
sen joven collnborador,.,

Os caracteres da carta tirada da secretária
de Elaine eram incontcstavclmentc semelhan-
tes aos da formula chimica c do bilhete en-
Iregue pelo chinez... Todas as letras "T" ti-
nham a mesma apparoncia: o traço horizontal
era achatado á esquerda, e esle defeito dava-
lhes a forma singular dc forca, tão engenhosa-
mentemente notada por Ciarei.

Os dous homens cntrcoll>aram-se, demasia-
damente surpresos para yrouunciar qualquer
palavwié --—..-. _. _

Nessa oceasião o reposteiro'ergueu-se, dando
passagem a Elaine.

A rapariga regressara á casa mais cedo do
que o suppuzera a lia.

Mary, tlepois de lhe ler tirado o chapéo e
a capa, trouxe-lhe uma caixa que ella abriu
pressurosa e que continha umas Ires ou quatro
dúzias de rosas admiráveis.

Um cartão acompanhava o presente, epie
era, sem duvida, esperado, porque prestou-
lhe relativa atlenção.

Retirando as flores da caixa, com cilas for-
mou um enorme apanhado, que a custo se-
gurava entre os braços... Em seguida, com
o ro«to occullo nas rosas, cujo perfume aspira-
va, com delicia, desceu á bibliotheca, para em
pessoa arrumnl-as num vaso...

..-, nuo buppunha ahi encontrar
Ciarei, porque ao deparar com o visitante pa-
rou bruscamente, sem poder dissimular a sua
surpresa.

Sentado á secretária, onde continuava a eslu-
dar com Jameson os tres specimens dc escri-
pia, o "deteelive" levantou-se rápido, á sua en-
Irada.

No seu olhar manifestou-se certa hesitação,
Conservou-se, entretanto, calado, apenas ineli-
nando-se respeitosamente ante a rapariga
que, meio contrafeila, correspondeu á sau-
ilação com frieza.

Em seguida dirigiu-se a Jameson, a quem
apertou a mão com Ioda a cordialidade, come-
cando a conversar com elle affcctuosamcnte.

— Peço-lhe perdão, Miss Dodge, acabou por
articular Justino, mas ha pouco descobri um
indicio que me forçou a vir examinar varias
cartas que só aqui poderia encontrar... A sua
lia ignorava exactamento a hora de seu regresso,
c autorlsou-me, apezar de sua ausência, a dar
busca na caixa quo as continha... Queira des-
culpal-a, c desculpar-me tombem! Somente a
nccssidndc dc agir o mais depressa possível
levou-me a commelter uma indiscrição que
perdoará sem duvida, á vista ilo motivo que
a determinou...

Elaine ouviu esla explicação cm silencio,¦voltando ligeiramente a cabeça na direeção da-
quellc que lh'a prestava, sem, no entanto, en-
caral-o...

algumas semanas antes, eíla seria a primeira

01a. TfpaJaBio Leal
Em se tratando dc praticar justiça, embora

com oflensa á sua provcrbial modéstia, pedi»mos yonia ao joven facultativo Dr. Trajano
Leal, já uma das glorias da medicina entre nós,
para, pelas coll as da A NOITE, tornarmos
patente o nosso alto reconhecimento pela bri-
II-ante cura realisada ein nossa adorada filliinha
Geraldo, dc tenra edade. Tratava-se de uma
intensa pneumonia dupla e já todos os recur-
sos lherape.ulicos tinham sido esgotados. O Dr.
Trajano Leal foi convidado á nossa fazenda jus-
t; mente no momento em que se tornava preei-
so "operar milagre". 1'rojecla sobre o caso
os raios do seu fecundo talento, iniciando des-
de logo um tratamento inteiramente "á moder-
na" e. dias depois, com estupefacção de todos,
Geraldo adquire sensíveis melhoras; um volu-
moso abeesso pleural é seguidamente constata-
do na débil creança, e o Dr. Trajano Leal. cara-
elerisado -sempre por uma coragem hercúlea,
opera-a de uma maneira brilhantíssima, sendo
os seus serviços coroados, após cinco mezes
tle tratamento, cem o mais feliz successo. Nos
trabalhos tlessa melindrosa operação foi o Dr,
Leal auxiliado pelo não menos tlislineto cli-
r.ico Dr. Facundo tle Monte llago, de nome rc'.peitado em Ioda zona sul mineira. Como "difl

a dia" triumphos verdadeiramente nolavcis têm-
se reproduzido na clinica do Dr. Leal, ele
vando muitíssimo o nivel da grande scícucíé
medica, não podemos nos deixar em silencio,
congratulando não somente eom os seus mes-
tres tia Faculdade onde deixou um nome au
reolado, mas ainda com esta feliz cidade qu(
o viu nascer e o acolhe como um grande es-
culapio. Queira o Dr. Trajano Leal desculpar-
nos cm trazcl-o pela imprensa, pois, sobre fa-
zer justiça a nm medico "que sabe fazer e quesabe o que fez", temos a pagar-lhe uma grande
divida dc gratidão.

Dores da Bôa Esperança, 21 tle maio de
1SUÜ.

João Ubaldino de Figueiredo.
Maria Silveria de Figueiredo

a clamar contra semelhante escrúpulo, e não
acharia palavras bastante affecLuosas para ex.-
primir a sua gratidão para com o amigo que
por ella .trabalhava com laulo amor... lias os
lembos haviam mudado, e unicamente um im-
perceptível e silencioso meneio tle cabeça aco<
lheu essa declaração...

Sem dinitla. Ciarei . leu no seu Olhar o sen»
timento que a dominava, porque voltou-se jiarsa tia Belty, e para Jameson:Desculpem-me, disse elle, mas ficaria mui.
lo satisfeito si pudesse dizer algumas palavrascm particular a Miss Dodge... Ha muilo tem-
po que não encontro essa opportunidade, eser-lhes-ia extremamente grato si tivessem abondade dc deixar-me só um momento com ella.

Não terminara a phrase, e já a tia Betty
dava volta á maçaneta, abrindo a porta, e saia
acompanhada por Wnlier,

Ao ficarem sós, Justino e Elaine durante
alguns instantes entrõolharam-se sem pro mm-
ciar palavra, cada qual indagando o tpie se pas-sava no pensamento do outro.

O chimico da Cohimbian Universily pen-saya que nunca se descobriria, sem duvida um
raio X capaz de ler no coração das mulheres.

Uma intensa emoção nperlava-llie a gar-
gonta...

Finalmente os seus lábios cntreahriram-se..,Elaine, balbuciou elle, permitta-me 
'—

sem duvida pela ultima vez — que assim ,ichame. Queria perguntar-lhe si o communi'
cado que lhe diz respeito, e que foi publicadahoje neslc jornal, lem qualquer fundamento?

1'. mcllcii a mão no bolso interior do palctot,daln tirando uma gazela dobrada ao meio. quelhe entregou...
A mão da rapariga tremia emquanlo lia:

Eco mundano."Começa-se a associar na alia sociedade o;
nomes de Miss Elaine Dodge, a rica herdeira,
muito conhecida, e do Sr. Pcrry Bennetj c
joven advogado já notável."A próxima comniunicação desse noivado
não causará provavelmente nenhuma surpresa",

- Continua)

¦ 
f
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Esfe folhei im é o ."l0 do 13° episódio, qutserá cxhibido quinta-feira, il de junho, no.s
ementas Pathé c Ideal.
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Ü

17
'18

Dyitiiuiltu
tirngiiiilA 
Aiiioxoiio 
(.ii|ii|lli-.l.nl<n.l
Lc Vollii

52 lilloa

f.l "
61 "
48 "
61 "
•18 "

|ll lllil.lio  fll
Dlctudurn  l»U

l" Doimu

S- inirco — VELOCIDADE —
1,600 metros, Antmncs dc qnnlquor
paiz. (Ilniidiciip hiilcclp.ido). 1'rc-
mios: IfOOOÇ, 200? o 301000.

Humilda
luingo 
Maicstlc
Cnclornn 
Miss Plorcnce

M
f.l
õi
68
51

Uilos

II" parco - SUPPLBMENTAR -•
1.000 metros. Aniiuncs dc qual-
«píer paiz. (Ilniidicqj ulltocip.idu).
Prcmios: 1:200$, IMO* c 8D300O,

Mcrry Buy.,
Murvelloin .
David 
liclle Auvcgi
Mlslolln ....
lusignia ....
Zcllc 

tyl Uilos
51 "
47 "
51 "
52 "
68 "
51 "

•1" pnroo -- ITAMARATV - 1.600
metros. Aniniacs de qnaJfiucr paiz.
(Ilandicap antecipado). Prêmios:
113009, Ü0O.-J c !J9?000.

kilosI Joffre
! Príncipe
I Unrcclonn 
Maipfi

i Ali Bight
Nilo serão pagos ns piogrnmmas publicados

Apulliiiario G. dc Carvalho, Ihcsourciro.

fi.'l
50
62
51

5» parco - RIO DU JANEIRO -
2,(1(1(1 metrOl, Anliiiinxi dc 8 .mim.
(Pesos oinodliios)¦ Prcinlo»! ••.,.
210009, 1009 o 00Í0U0.

Giliiln Sp.lllO  52 1(11(1!.
Phlnlgo  53 "

il Buenos Aires  53 "
J Jnoy  61 "
5 Oni-itinho  53 "

0" parco
.ililll mclrus.

nn. prontin
Auliunes de (|uiil(|itcr

paiz. (Ilandicap). Prcmios: 2:1100»,
o 009000.
Argentino
/¦ingnri) .
Lspuiia ,.

Corncob .
Cnlepitio ......?•.

i On Ro,
" parco —
.;ii metros,

uo Dcrliy

53
53
53

51
•18

50
2 DE AtiOSTO -

Aiilmncs sem vicio-
(Tabcllu IX). Pre-

: 1:200*, 210^1 c 809000.
My llcurt  55 kilos
llalpiu  50 "
Olaucr  5Ü "

Nyon
Macistu

55
50

ti Pistiichio  50 "
O 1° parco será rcalisndo ás 12,50

d ii tarde.— Manoel Valladão, 2" sc-
crclnrlo, : '

PRJÍÇOS DOS BILHETES,
fíntrndn geral
Arclilliancadn geral
Arclilbuucnda geral com

direito ao ciicilhamcnto
Os_ bilhetes supra darão

ingresso ao cavalheiro
e gratuitamente ás so-
nhoras e menores que o
acompanha rem.

Cnvalioíro 
Veliicnlo dc qualquer na-

tureza inclusive a entra-
da até 2 conduetores,.

leooo
2«000

58000

29000

sem
2Ç000

autorisação. —

wmmtm

Engenhos de Canna
Bini^Mti

W
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11 LOcfito 12 r ii 4 ® f n Av. Rio
Branco

18
• Rio Janeiro

INSTITUTO MENEZES VIEIRA
—- (Curso Normal)

' Avenida Rio Branco t33 (2* andar)—Telep. Central 2.295
DIRECTORKS: Drs. Abelardo de lianos, Alpheu Portclla e. Paranlios da Silva.
SUtf-DIREi.TORA: Exma. Sra. Professora I). Lconur Posada.
SECRETARIA: D, OriniinJu Teixeira Pinto.

PROFESSORES;
Drs. Osório Duque Estrada, Adricn Dclpech, Gustavo Magnus, Christinno Baptista

Franco, Ceorgc Siiiner. Mano Rezende, Mario Revilacqim, Cecil.Thiró, Mello Barreto,
Cândido Martins, Fernando Silveira, Lima Coutinho, Alcides Maya, Othelo Reis, Olavo
Freire, Narciso Figueira, Carneiro Leio, c Dl). Ernestina Ferreira dos Saiitos e Syiu-
plironin dc Paulo Burros.

O director Dr. Alpheu Poitella reside com sua família no estabelecimento.
ACHAM-SE ABERTAS AS MATRÍCULAS

As aulas fUnccionarüo dns 5 dn tarde ás 0 da noite.

MaaMaEacBitnp>o»BBiaMngflgiS(BM^

V. urso Normal de Preparatórios
• r>t!inin?-alllns c'osto cllrs"' vai'l;'Josanionlo conhecido pela PONTUALIDADE, ASRI-WUIOADE o compeloncia de seus professores fünccionam com

gularidadc.

Stadt Mmiclicn
Hoje:

Rnvloli \ Itnlianaí
Lcitilo á brasileira.

Amanhã ao almoço:
Mayonnnise de garoupa.

Ao jantar!
Grande menu
f Praça Tlvadfínlos i

Telnpliono BÜfi Central

BENZÜIN
Pura 11 cinliclle/iiinenlii do railO

dua mio»; rolroicn
a iiclin irritada noln navalha

vidro .ISiiihi. Pitiu Correio
,'iínn h

Pcrfuniarin OrlatuloRimjic |

Mobiliário completo
Familin ilc tratamento, estrangeiro, que

co rotlni, vendo, niirccllnilciumite ou cm
conjunto, u mobílinrlu completo dc sua
comi, deíilo trens du uoxinlin nió ou ta-
peles dn Miln ; 111 inoveis íilo todos com-
pictumonlo novos, Ver c trotar na um
du Rezende Kl I.

DINHEIRO
Emprcstn-so sobro jolti», roupas, fa-
zoniias, mutues o tinto nuo represen-

te valor

Rua Luiz de Camões n, 60
TfiLEPHÓNETàfs NORTE

[Aberto das 7 horas da
manliü ds 7 da noite)

J. LIBERAL &C.

Paina de seda  2$000
Dita de flexa ",„.... 1$000
Bazar Herminios

Praça da Bandeira
Tclcph. 2.18.1 Villa

VERDADEIRAS
TELHAS «ATESTO

JORGeAllARD
0uí'ives.ll9.*RICr

Chapéos de sol e bengalas
O mais variado sorlimcnto encontra-

1111 CASA BARBOSn, praça Tira-
dentes n. ü, junto á Camisaria Pro-
grosso.

N. 11. — N'cstíi casa cobrem-se
clinpéos c fiizcni-so cnncortos com
rapidez e pcrleiçno.

Vendem-se
jóias a preços tiarntissimos: na

rua Gonçalves Dias 37

Jpallierii Va!e;ifim
Telephone n. 1)94

| MEHSTROLI
Cura radical das moléstias «Ias se-
nhoras: supprossõas, flores bran-
cns, licmorrliagias, regras doloro-
sus ou esL'us>iis,_ai.cidenles da

edade critica

Rccnitimendiulo por summidndcs
médicas brasiloiras c estrangeiras.

A' vendo nas principaes pharma-
cins e drogarias

Café Santa Rita

O MELHOR DO I5KASI6
Encontra-se em Ioda a paníe
15' esle que todo o mundo toma depois

das refeições dc cerimonias
Torracõcs especiaes para butequius de

primeira ordem
Rua Acre SI — Teiepiiono Noite 1.401
Mal. Florianu 2*2-Tclcpbone Noite 1.218

a mii.Miiia rc-

APr,.,;0'1'" r'ücenl° 7DR,' (;ASTA0 nUCI1' D,t- MESCIIIK, I)R. mbndbs.de
uirniv' ímí?,5?^ (,°, hxlmMo " Pedro II; DRS, SBBASTlXO KONTIiS eAUiKAiN DOURADO, professores da Escola Militar; DR. HENRIQUE DE \R\UIO
primeiro classillcado no concurso dc II. Universal em S, " ''  '
PINTO, professor do Collegio Militar; DR

Paulo ; DR. PEREIRA
AUGUSTO A.NESI, autor de valiosos

Aulan praticas dc MAT1IEMAT1CA c CIIIMICA. Dous pró essoros para o osliuío doi.n a mesma lingua, um da parte tlmorica e outro pratico. As notas de aulas sãopojygrapliadns. Mensalidades módicas. Cursos DIURNO e NQfltOKNO.Aulas dc repetição pnra os alumnos que se iiiaidukuaa'ciii atrazo.

2- nnd,ir-J0URuEZS.DEl.,Vm^ 20 'Wa "^GUATANA 39,

Miwéíí Hlira ítm&ti IHIFDIII í\l C Min EllJilll ™ Ot S. PAULOifk.
M. Rua Carva

CATTETE
Telephone: Central 5.oGo

Chegou de Paris
com um bellissimo
sortímento era ves-
tidos, tailleurs e cha-
péos, que vende por
preços muito vanta-
josos.

Não tem filia

Garantida pelo governo do
Estado

Terça-feira, 30 do corrente

20:000$000
Por i$8oo

Scxüi-ieini, 2 de junho

20:000$000
Por i$8òs

Bilhetes á venda «11 todas ac
casas lotericas.

Passeio ao Ipanema
Os proprietários do har Vinte de Novem-

Üro chamam ntteiiçãó do respeitável pu-
tilúo para o aprazível passeio no logar
mais aprazível dcstii cidade, com bondes
de'20om 20 minutos á portu, scifdo o har
acima no ponto terminal da linha 20 de
Novembro; passsagens dc automóvel pclit
Avenida Mcriiliontil para o mesmo liar.
Regulam os proços (ia cidade para todas
as bebidas c comidas.

Soai-as St Pánheip®.

PílLâÜE THEATKE I

HOJE-Ultêma tía opsreta |111U

A Notre Dome de Paris
mmm venda com

o desconto de 2® *i.
Em todas as mercadorias

"O sangue viciado c a causa latente de
todas as moléstias" (BOUROIEU)

1/

Dcpurnò o vosso sangue usando a

WUPIIIA SILVA ARAÚJO
Licor exolusivimente vegetal

aau

Professora de corte
llaliilitaa cortar |ior escala (¦cumutrieac niMtlca qualipior inodolo, Inciuilvo lall»

letir, im poucas llçÃci
tu iilnini coita moldei sob niodiiln o

podem -or cm faiuiiilas, iiliiiliavaJoa c
piovailni mi incrlo confaccionhdoi,

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes do Abreu

Rui Uruguayana MO r andnr
TEL. :í..r)7:i NOllTB

MODISTA
Fa/. viiliilns por (plalquor flgurilio. eom

toda ii perfoiefio o rapidez, preços liuiii-
lissiiijii., rua Gonçalves Dias n. :I7, su-
brado, onlrudn pela Jdalhcriu Valentim,
Telcpln ue ii. Dtil Contrai,

Comer bem só
na Tiansinontana, salão
de primeira ordem ; não
tem segundo para esta es-
ttçào. Venhame.spcrimen-
tat o bom paladar das boas
petisqueiras â portugueza.

Rua da Alfândega 158
Teleplione N. 8.669

Rorlrlgues SalInes&C.

Moveis a prestações
Entregam-se, apenas com 10$ meu-

saes, camas, guarda-louças, guarda-co-
niidns, i adeiras de balanço, coluimius c
oulros inoveis.

Na üii-a Veiga, lalnieii de. moveis, n
ruaSqnstlor Euzebio n.222.—Avenida
¦Io Cangue, — Teleplione 5.231.

ROMONAL
E' o único especifico racio-

nal para todas as tosses
D« \ 7 de Setembro 99

V. Ex. não quer mo-
bil&r' sua casa sem

gasta.» dinheiro?
E' o que pocTe conseguir

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

Casa Progresso.

Aluga-se uma boa casa
Áliign-so a boa casa n. to7 da rua

S. João Baptista, om Botafogo.
Tem bons quartos, luz oleetrien, jardim

ao lado, muita água, estA limpa e é
nova

Para ver e tratar na mesma, com a
proprieíniia.

MARCA ^r REGISTRADA

GARAGE AVENIDA
Reputada a 1: d'csta capital

Autos de luxo para casamentos e passeios
:r= escriptòrio : =

Av. Rio Branco, 161-Tel. 474 central
GARAGE EOFFICIrJAS:

Rua Relação, 16 e 18-Tel. 2464 central
RIO DE JANEIRO

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, refrigcrcinta, sem
álcool

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

fiador
NA

ascença
Rua Sete de Setembro 289

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

«Ior6 Mifluoiz ÓoiiiliifiiiKs
•II, largo S. Francisco dc Paula, 44

Tüloptiuiie Ü.HIt-.Norlo
Aiiiiuihít ao almoi;o:

iMayonnaise de lagosta, caldo
verde á Villa Real, sarrabulho
á minhota, capão ao molho
de ostras.

An jantar:
So '.i de aspargos, perú á bra-

silcu.i, vulutant de gallinha,
badajetes á lagoi

Concerto das 11 ás ao, de
duo de cythara.

Colossal menu variadissimo.

I)p. Kvepardo Karbosa
Do Hospital de Misericórdia

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

Trinoz
' Tônico

0(15 NERVOS
NEURASTH^Nf^

(M/IO nn.no
Jonicooo Estômago

OYSPEPSIA
£NXAQC£C/I

TÔNICO
00 INTESTINO
EINTERITE
£M U£MíCULO CALMANTi

Oi MELlSSIt i AN 12

maíW*jk\$m

GRANADO t C.*<—I de Marjo, 14

COMMANDITARIO
Prccisa-sc com ociipilal de CEM CON-

TOS 1)K REIS paru uni negocio serio
e absolutamente garantido, dando um
lucro MÍNIMO animal dc íil) o|o, além-de
uma retirada mensal. Dão-se referencias
bancarias o pessoaes dc 1' ordem e Iam-
bem se exigem. Cartas com propostas
para o escriptòrio deste JMMnl, a José
Silva.

NEURASTHENIA
O Hematogenol de Allredo de

Carvuiliu é u único que cura esta
leirivet moléstia; innumeros attes-
lados.

a venda nas boas pharmacias e
drogarias do Rio o dos Estados.

Deposito: — lü, Rua 1° de Março.
-Rio.

A FIDALGA
Restaurant, ojulc se reúnem as mclho-

res familias. Rigorosa escolha feita dia-
riamente, cin caines, caças e legumes.
Vinhos, importação de marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

RUA S. JOSÉ', 81 - Telep -1.513 C.

DORDENT cura
.„ .... . re-

pcntinanicnte dor de dentes.
Vondc-se em todas as'pharma-
cias ; não é veneno e não quei-
mu a boca.

Preço ISOOO
Caixa do Correio i.§07

s

Perolina Esmalte-pu4ca0.
rado, que adquire c conserva
a belleza da pelle, approvado
pelo Instituto de Belleza dePa-
ris, premiado na Exposição de
Miíano. Preço 3í>ooo PÓ' DE
ARROZ PEROLINA, suave
e embellezador. Preço 4^000.
Exijam estes preparados, á
venda cm todas as perfumarias
e no deposito deste e de outros
preparados, á rua 7 de Setem-
bro n. 209, sobrado.

LANDAULET
Vende-se um do afnmado fabricante

«Bianclii», completamenti! novo, canos-
serie de luxo, 18p2-t II P, por preço
(lc occasiâo: 10 contos de ríis. Para ver
o tratar, na rua Viscondo do Italior.iliv
n. -IU.

ias da CaDital FederalLotei
Companhia do Lotorlai Naolonaoa

do Brasil

Hstrnccilci» pulillcns, «nli n ílscall»
mefio (In i'uvi-1 iio federal. An 'i \\'i e
iu-. Hiihlinilns iri ,'l liniaa: á rim

Viíicuuüu du Itiiuornliy n. 15

Depois de amanhã
340 ir

3o:oooiooo
Por $700, em nteiros

Grando r extrnordlnnrli» loteria dc
H. Joio — Km IrcH xurtüiun
Sexta-feira, 2!l o siililiiuln, 24 dc

junho, Aa >\ lioras da tarde, As 11 c
a 1 da tarde. •12(1-3*
I" sorteio  I00t0008000
i- sorteio :.. 100:001^001)
J» sortcli  200:000*000

Total tios três prêmios maiores:
4)0:000$000

Preço do liilhetu inteiro 10$ cm
vigçslinua dc 800 réis.

Os pedidos do bilhetes do inte-
rior devem ser acompanhados du
mais (100 róis paro o porte do Cor»
rcio c dirifiidns uos aitcnles «cinca
Nazarcth & C, rua do Ouvidor
n. 91, caixa n. 817. Tolog. LUS-
Vi:i, c nn eaxft P; Gulmurãcs, Ho-
surto 71, esquina do beceo das Can-
cellas. calxu do Correio n. 1.273

CAMPESTRE
R. DOS OURIVES 37

TELbP. .1.666 SORTE
Amanhã ao almoço :

Mayonnaíse de badejo, sar-
rabullio á portugueza, lingua
do Rio Grande com batatas.

Ao jantar :
Creme de aspargos, frango

com arroz ao molho pardo,
leitão á brasileira.

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

e papas ! . ... Doas peixadas á
brasileira.

Preços do costrimc

MI
O maior e mais importante do
Brasil. Occupando a melhor si-

tiiucfto dn
Avenida Rio Branco

Servido por clovadores electrieos.
Frcquenciu. animal de 20.000 clien-

as. lliitria completa, a partir de
10S000.

End. Teleg. — AVENIDA
IlIO DE JANEIRO

Restaurant
L^âo de Ouro

Jbf Wt /'/ jtY^=^
-—"— ¦ * iml.um.ii ui/

Casa especial em petiscos á portugueza
a peixadas á bahiana.

Hoje ao jantar:
Perna de carneiro ao picante.
Marreco a moda do Braga.

Amanhã ao almoço:
Granadinas á atpcricana.

Ao jantar:
Frango á minhota.
Leitão ;i brasileira.

Avenida Rio Branco n. l83
(Junto ao Trianon)

Aberto até 1 hora da manhã
Bebam o delicioso vinho de Alcdriçn.

Compra-se
qualquer quantidade dc jóias velhas

cuni ou sem pedras, do qualquer valor e
ciiulelas ilo «Monto de Soccorro»; |iaga-so
bem, na rua Gonçalves Dias n. 37.

Joalhena Valentim
Teleplione 091- Central

Gruta do Norte
ABliH'1'A ATE' I 110HA DA MANHÃ

Praça Tiradentes 77
TMPIIONE 1,831 CENTRAL

Hoje ao jantar:
O tradicional mal-assado ao molho

ferrugem, frango á Luiz XV e leitão á
brasileira.

Amanhã ao almoço:
Siicculcnto mocotó á bahiana, sana-

hullio í meda de Braga e lingua do Rio
Grande com feijão branco.

lista casa está provado que desde o
seu inicio c a única quo lem de tudo
de onde o fieguez encontra os mais sabo-
roses pitéos á nortista c ã portugueza.

Não eonfundam cmii outras que nunca
puderam competir com a Gruta do Nor-
te, acasaouile não falta nada.

Vinhos deliciosos.

\ ESCOLA UNO£RW0QD

'H6 .lü se aprende a escrever com
os doz dedos, sem olhar o teclado.
(Systema americano) cm pouco tom-
lio, a 10S> c a 1555 meiisaes. Curso
especial para senhoras. -- AVENIDA
HIO BRANCO, I |R. Tel 57 Central.

PREÇOS DE RECLAME

IIRetratos o uma me-
da lha cm SI MIL

ESMALTE

Retratos, corpo in-
teiro, cm cartões

postaes

Arthur-Photo-Electrica

Avenida Mem de Sá, §
(Junto ao largo da hnpa)

Installaçao completa em duu3
galerias com toilette especial

para familias

Esta oon&tipado? ==y
-^TOSSBJA^UITO,?' M

mim
y¦¦*'. PtíSÇdrM -rVIDRO'-Rí 1*OQ0.--?f-3
VEMDE-SÉ 

"p>í 
TODA% AS PMARMACIifllS

DE POSI TOS PPlNtpE 5 i ORÒÔ/lRigíCHBCO.Px» AriDRADAS.43f-Í7
••¦U&OR/iTORiQ^O^CEÒPAÍi^-ALBERTO COPESÜ-Ç^
v, MO. ^ RÜAvEÍSfiENHü pí DENTRO 26.» ;;

'-4
AVENIDA RIO BRANCO, (ÍO

 TI- LEPIIONIiSNO TBU.O06 li
VIAGENS DE 2
EM 2 HORAS

Linhas regula-
res para trans-
porte de peque-

nos volumes
entre o centro
commercial e

arrabaldes
Chamados a

domicilio
TELEPHONE

NORTE 2.06'jUI

fldianfamgni-osao ComrneroQ
A Companhia Nacional de Armazéns

Geraes emille WARKAATS, com des-
conlos modieos {jaranHidos, sobre merca
doiias depositadas em seus armazéns, li-
herlando o commejrcio tio vexame de soíi»
citar endossas graciosos paia descontar
titulos, e bem assim faz adiantamentos
para pagamentos de direitos e fretes, me-
diante juro nancario, I'ara informações

na sede da companhia á
RUA GENERAL CÂMARA 35

mamwiammz^utmmmmmmKEmmamMUMmwmmm

CASA STAMP
Grande deposito de todos os

artigos para Basketball,
Volleyball, Footba.l, Lawn-
Tennis, Ping-Pong, Patina-

ção c banho de mar
Especialidades p.m calçados

finos para ambos os sexos
c todas as edadeSj ao rigor

da moda

Ô. URUGU&Yâ!MA, 9

1

CPLi
(MARCA .REGISTRADA)

JÓIAS E RELÓGIOS
— A —

Preços nunca vistos
32, Rua Marechal Floriano, 32

ülSreáõ i*. 31 silveira

Oot

bOGAÇÃQ DE PKEDIQS

Serviços Commerciaes e ílgs^icoías

27, RUA BUENOS AIRES
(Antiga do Hospício)

rj-si.«srii5rí

Tomam parle PALMYRA BASTOS,
('.ItliMIUU DE OLIVEIRA, .lOili' RI-
CARUÜ, Adriana do Norontin, Miu-
Üh«, Fernaiiilo 1'orpira, C. Tiánnn,
Martinó. etc

DomiiiRO , ( mntinéo »: I

iüllüliU II L 8 llièr. \3
p Domingo, '< soiròo ¦>: R

I ii'iiDinii( nifFr.DPci- ililllII116 9 * - S 5 >IM1 \ *
I IjlHIiljJüj HlLüllU I
P Bilhetes h vomla no « Jornal <lo i
| llrasil » alè ás ò honis da tnr.le.

Bilhetes A vendn no « Jornal <lo
Brasil » alé ás 5 lioras da lar.!

* tic:KXXmm3X"mtv*G3!£jLV\m

rH£ATftO REPUBLICA
Empresa JOSB' LOUREIRO

HOJE HOJE
SABBAD0 - A's 8 :l[|.

.Sií^umlii representação do celebre ven-
triloquo

CaÍ3aB8ea°o CasMSio
O ar!i-ta predileto da aristocraeia

A mais importuulu companhia Atilo-Me
canica. Suecesso arlislico e do

galhardia
No cspoctaenlo tomtun parto os prin

cipaos artistas da companliiado

lil L lillil II
ESPECTAI 110 DE NOVIDADE

C.r.AMit: AllliACCÀll
Exito crcfccntc da « tronpe » yURÍROLO

Itilliiiieü á venda no « Jornal do Bra-

isnii ii l y

Am.inhü, " mnlin^n » ás 2*1|1, nm
uni: tuma |>iuie o (^AUAulEKO CAST1LLO.

THEATRO S. JOSÉ'
Empreza PASCHOAL SECRETC

I!S3Jê;-27 dc maio-HOJE
ESTUPENDA .NOVIDADE

Sensacional liilm da fabrica Ali AME-
RICA

/ tJ^mrmmo^m.rj BBPaBI

PllSlÜ
Eiascis partes.cada qual mais emocio-

ilanle !
Sublinic drama policial,"com os mais

cxtradinnrios « Irncs ».
U0S1ANCE DE VENTURA

Emoções furtes durante duas horas!
Completamente novo. Luxo, deslumbra-

mento e ai le !

Sossòês ás 0, ás 8 e 10 horas da noite

MEU BOI

MÒRREÚ

1 PREÇOS POPU? ARES

THEATRO APOLLO ITHEATRO RECREIO
Empresa JOSÉ' LOUII El itO

Grande companhia de opera Ivrica ita-
liana ROTOLI & BILLORO

A's 8 3)4—Espeelaculo sensacional
Primeira representação da opera-naile

em quatro actos.do immortal maestro bru-
siloiro CARLOS GOMES

0 GUAIIAN
Distribuição: Perv, cheio da tribu dos

(çuaranys, M. SAI.A/.AR; Cccy, filhado
D. Antônio de Mariz, E. CLASliNTI; üon
Anlonio de Mariz, velho fidalgo portu-
guez, SI. 1IORI; D. Álvaro, aventureiro
portuguez, E. OULANDI; Gonzaicz, aven-
tureiro hc-piinliol, M. FEDERICI; Ruy
Denlo, iilem, A. RECANTINI; Alonso,
(dem, S. BARONCtNl : O Cncii|UO, chefe
da hiliu dos Aymorís, C. MELOCCIII:
Pedro, homem d'armas de D. Antônio,
S. BARONCINI. Coro e corpo do bailo.

Aventureiros de diversas nações— tio-
numa o mulheres da colônia portuguesa—Selragcue da tribu dos Ajmorés, etc,
etc

Empresa JOSÉ' LOUREIRO
Companhia RUAS, do theatro Apollo, do

Lisboa
JHEOJTE IrlO JB

A's 7 3|1 - A's 0 3|t
Uma peça de grando suecesso, em Por-

Ingal o no Brasil
Verdadeira labrica ile gargnlhsdas — lie-
proscntaçàu da engraçadissima rovist*
portugueza, de Andro liriin o Chagas Rn-

D:ALTO A BAIXO
Compares: Fagundes, JORGE GENTIL;

Picanço, ARTHUR RODRIGUES.
Grande sutees-o de todos os artistas.

Esplendido desempenho por todos os ar-
listas.

AO PUBLICO — Por determinação do
Exmo. Sr. Dr. Chefe de Policia, não po-
ikvi ainda hoje ser representada a peça-A ÁGUIA NEGRA.

Amanhã—a mnlince » ús 2 l|2—<i Sol-
rie rt ús 7 3|.i ei) :i|( D'AI.TO V BAIXO.

A wguir-AGULHA Kit PALHEIRO.


