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0 INCÊNDIO DO MOURO DE SANTO ANTÔNIO

O SANTO — (que não se lembra de que as fogueiras em sua
honra são a 13 de junho) — Esle unno tenlonisaram a de-
VOÇÚol FA uma fogueira Kotossal

A PAZ

— tíuc Mena tiiifl/uen/f, de hora cm Hora, a força do pulsodo general Joffrel

l
ENTRE MELIANTES — ,ja ser isso ?
— £' ii/n imposto... sen

O IMPOSTO DE HONRA

— Imposto de honra ? Que diabo vem

posto... sentimental!.,.

AS AVES TERRÍVEIS DA SEMANA

A branca pomba bicephala do "Espirito Santo" c aNegra , que se propõe disciplinar o nosso theatro...
Ii/uit

ANGUSTIAS

de om moinenlo difficil
i* a liasse

Proscguhido em nosso inquérito, destinado
a contribuir com um modesto contingente
para n solução do premente problema 1'inan-
celro, tiycinos ensejo tle ouvir a opinião do
Sl-.l deputado, Oc.lnvio Mállgabelr-a, a tpi.-t! SR
vae ler mais abaixo. S. Ex. esquivou-se tle
discutir o projeclo de um appello ás muni-
clpulidadcs do paiz, não, provavelmente, por-
tpie lal iiléa lhe repugne, mas porque o tlepu-
lado bahiauo julga tpie o ponto de partida
para quaesquer providencias deve ser a es-
ijcrádn mensagem financeira do Sr, presi-
dente da Republica. O Sr. Mangabeira, como
quantos conhecem o assumpto que se dis-
eu te, mostra nitidamente, entretanto, ;i ur-
gencin das medidas a adoptar, a urgeiieia na
ndo.pção e a urgência nos seus resultados
práticos, uma vez que o vencimento do "fim-
iling" oi corre no meio do exercicio vin-.lou-
ro — a .'II ile julho. E não nos parece que
um novo imposto, lendo tle obedecer ao me-
roso mecanismo da nossa falha arrecada-
ção, possa ser o alvitre pratico salvador tia
situação angusliosa a que chegou o Brasil.

listamos, pois, eatla vez mais convencidos
ile que a idéa tle se crear mais um imposto,
embora esse imposto seja, como é, "tle
honra'*, encerra desvantagens tão grandes
que devem governo e Parlamento substi-
tnil-u por outra. As principaes são, a nosso
ver:

—¦ Sobrecarregará demasiado o contribuiu-
te, cujo patriotismo talvez não baste para
supporlíir que sejam aggravados os tributos
a que já está sujeito;

Mesmo que esse imposto seja lançado
o neceito palriotieamçnte pelo povo, não po-
tlcrá produzir os frutos desejados, desde que
elle só pôde ser decretado para o exercicio
futuro e a sua arrecadação fatalmente não
dará em tempo a quantia necessária ao pa-
gamenlo tios primeiros compromissos;

Uma vez lançado c acceilo, esse
imposto, apezar do caracter transitório com
que apparcce, tornnr-sc-á, como iimumeros
outros, unia renda ordinária, ficando a pesar
sobre, o depauperado organismo da nação.

Eis porque, a nosso ver, devem o governo
e o Congresso pensar em outros alvilres an-
les de lançar mão desse antipnthico e ex-
tremo recurso.

A OPINIÃO DO SR. MAN-

GABEIRA — A NECESSI-
DyAJDE DE UMA ACÇÃÕ

PROMPTA. 
 ''

Respondendo a uma inlerpellnção nossa,
declarou-nos o Sr. Octavio Mangabeira:— Penso tpie os termos em que se vae
collociindo a questão são, positivamente, os
verdadeiros, isto é: as providencias devem
ser tomadas, partindo-se tio principio de que,ao vencer-se o "funilmg", deve o governoestar habilitado a fazer frente aos' nossos
:ompvomissos. Isto, por duas razões, prin-cipalmeulc: 1", porque a prorogação da mo-
vatoria talvez só se venha a obter, si porven--'.ura se a obtiver, em condições vexatórias,
Si não intoleráveis; 2", porque, mesmo que se
alcance a reforma do "funding", teremos
uma diffieuldade que não somente se adtlia,
mas, a cada momento, se aggrava, pois os'Ruins do "funding" vão rendendo novos ju-ros, que se vão acciimnlando, além do pontode visla propriamente moral da questão.

Para sairmos, porém, de taes conjunta-
ras, cumprindo, pontualmente, o nosso en-
cargo para com o.-, nossos credores, não se
me nffigura cousn fácil atinai- com o cami-
nho, até porque é bem curto o lapso tle
tempo de que, já agora, dispomos ¦— pouco
mais de um anuo —¦ para suggerir medidas,¦liseutil-as, approval-as, pol-ns em pratica, e
tirar dellas os frutos effectivãmente nn me-
dida das nossas necessidades. Tudo se vae
calcar sobre o orçamento para o exercicio
vindouro e o vencimento do "funding" oô-
correrá mais ou menus no meio do exerci-
rio: a 111 de julho de 1017 devem os nossos
banqueiros estar habilitados para o respe-
ctivo pagamento.

O corte severo na despesa, o rigor ma-
ximo nn arrecadação da receita e, finalmente,
a_aggrnvação de alguns impostos ou a ci-ea-
Ção de novas taxas, são as Ires ordens de
providencias em foco, a menos tpie haja quemlembre a applicação, para o caso... de
mais um pouco tle papel moeda. Thcorica-
mcnlc, de boca ou lio papel, é simples o
problema. Si nos transportamos, entretanto,
para o domínio da realidade c, tendo cm vis-
ta os exemplos da nossa experiência, refle-
tiimns em que taes medidas terão ile ser
tão seguras, em seus directos c iniinediatns
cffcitos, a ponto de produzirem, em poucosmezes, os resultados de que precisamos, --
não ba sinão concluir pela diffieuldade da
tarefa que uos está aos hombros, taulo mais

quanto o orçamento vigente, no qual a des-
posa foi cortada e onde sc deu aggravação
de, tributos, vac encerrar-se eom um "defi-
eít" de algumas dezenas de milhares de
contos,

Não hasta tomar providencias, só para o
fim tle dizer que providencias foram toma-
tias. E' mister que se tomem providencias
tpie, na verdade, possam produzir, e com ef-
feito produzam, o resultado que sc tem em
visla. Esta é que é a grande questão. O
Sr. presidente da Republica, dedicado, como
é, aos interesses tpie se lhe confiaram, vac
dizer, cm breve, sobre o assumpto, em men-
sagem ao poder legislativo. Aguardemos a
palavra do governo, as siris iniciativas, os
seus planos, que servirão de base ás decisões
da representação nacional. Temos chegado a
uma situação cm que se volve o Brasil, cio-
so de seus destinos, para a experiência, para
as luzes, para o conselho e para a aulorl-
dade dos legítimos homens de Estatlo, que
porventura possua, — situação de múltiplos
aspectos, que não podem ser gravados nos
termos de uma rápida palestra, e entre os
quaes não sc deve esquecer nquelle sob o
qual a contemplou o gênio, a clarivitleneia de
senador Ruy Barbosa, na carta, desde logo
memorável', com que recusou sua eleição pari
a commissão de finanças tio Senado.

«PENSO QUE TUDO SE GON-
TÉM NO VERBO AGIR» —
10 oio SOBRE Ó SUBSIDIO!

Mais uma. vez um redactor desta folha
teve oceasião, hoje, de conversar, acerca tio
monientoso assumpto, com o Sr. deputado
Fausto Ferraz, tle quem partiu a idéa tle um
appello aos municípios. S. Ex., nessa pales-
trn, procurou esclarecer os ponlos da que-
stão relativos ao "modus faciendi" e á ur-
geneia do tributo tle honra, e terminou, co-
mo sc vae ver, offerecendo espontaneamente
10 °|° de seu subsidio.

Disse-nos o Sr. Ferraz:
Quando redigi cm Minas um jornal e

me prcoccupoi com a premente situação fi-
nanceira do Brasil em face de seus compro-
missos com o estrangeiro, tratei da crise dor,
juros de juros c do serviço de amorlisação
e resgate da divida nacional. Tive, então,
a lembrança de se recorrer aos Estados e ás
municipalidades, por um appello patriótico,solicitando delles uma contribuição sobre o
total de suas rendas para o fim de salvar a
Pátria Brasileira de profundos vexames, queiremos passar, si não houver a eftieacia do
recurso por mim lembrado e que foi eari-
nhosamente acolhido pelo seu jornal. Na-
quelle tempo eu não era deputado e mal
sabia da extensão tia nossa calamidade fi-
nanceira. Hoje, porém, melhor inteirado do
aissumplo e com as responsabilidades dn
mandato que o povo sulminoiro me confe-
riu, penso que não lemos tempo a perder e
precisamos agir em marcha accelcrada, paraestarmos preparados para 1017.

O senhor acha cabimento em um pro-
jeeto de lei determinando que o governo fe-
dera! se dirija aos Estados e As nnmieipa-
lidades nesse sentido?

—¦ Em primeiro logar o Congresso Nacio-
nal não pode legislar sobre assumpto Iri-
butario tine a Constituição entregou a esses
departamentos da União; em segundo logar,
dada u_ divisão dos poderes, definição de at-
trlbnlções e ineialivas tle administração, em
se tratando de um caso tle pura liberalida-
de dos Estados c municípios, penso queS. Ex. o Sr. presidente da Republica, para
perfilhar a idéa, não precisa de lei de au-
torlsação, Será um aclo espontâneo seu.
O Congresso Nacional e. o poder executivo,
mesmo sem illegal lei tine retardaria a aeção.
urgente, podem, em mensagem circular, bem
clara o precisando positivamente o "modos
faciendi" do Iribulo de honra, se dirigir aos
governadores de Estados e municípios, soii-
citando delles a taxa tpie aventei, facilima,
aliás, de arrecadação pelo fisco das respeeti-
vas administrações c qne será recolhida no
Thcsouro Nacional em titulo especial para
o alludido fim.

Os senhores bem sabem quanto tempo per-
deriamos si fossemos, no Congresso Nacio-
nal,-discutir um projeclo de tal natureza,
pois nem numero temos tido para voloçócs
de eousas urgentes. Não, o momento não é
de conversa; o momento é de aeção, é de"res" e "non verba''. Penso que os pode-
res públicos reunidos, ou separadamente; até
mesmo o judiciário, deveriam, pelas suos
mais altas corporações, enviar á Nação, na
pessoa dos Estados e municípios, uma vi-
branle mensagem, pedindo o tributo de liou-
ra. Eu estou prompto a dal-o, entregando ao
Thcsouro 10 "j" de meus subsidieis. Penso
que Indo se contéru no verbo — AGIR.

Inauêurase a Escola
cnróta

de Aviação do Ae. C. B.
naBUHBHnnHranBnnaBiaMnaKiannBanRnBiMnHnaMi^naHaaaBMMBaaaMBggM^MMm

focada bomeiaagem á memória do
rn^iurr
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UM VOO DE DARIOLI

\Em cima, a tmtrta de alnmnos matriculados na Escola de Aviação ao Acre
Club, e cm baixo, a «decol/aae» do apparelho pilotado por Darioli

Inaugurou-se hoje, no campo dos Affonsos,
a Escola de Aviação do Acro Club Brasileiro,
presentes o Sr. coronel Tusso Fragoso» repre-
sentante do Sr. presidente tia Republica: rc-
presentanles dos ministérios e a directoria do
Aero Club Brasileiro.

Aberta a sessão, teve a palavra o nosso col-
lega tle imprensa, Sr. A. Vianna, que, em no-
me do grande aviador brasileiro Santos Du-
mont, pronunciou o discurso de inauguração
tia escola. O orador, iniciando a sua alloeução,
falou no nome do saudoso aviador tenente
Kicardo Kirlc, morto no Contestado, e cujo
retrato ia ser inaugurado, em seguida.

Essa cerimonia rcolisou-sc sob prolongada
salva de palmas, tendo descoberto o retrato
Santos Dumont. O retrato de Ricardo Kirk

tonio Flores, Hans Repsold, Noronha Franco,
M. Francis, Vcrmeylen c Alberto Nicmeyer."

A actii foi lançada num livro offereci Io es-
pecialmente para tal fim pelo coronel Pam-
ploua. assignantlo-a todos os presentes.

A sessão inaugural da Escola de Aviação foi
encerrada com calorosa salva de palmas e
aos vivas a Santos Dumont e ao Aero Club.

DARIOLI FAZ UM VOO
A's i) horas e 55, Darioli fez uni vôo no "Mo-

nine Saulnier" de 110 H, I»., elevando-se a uma
altura de 2.200 metros. Darioli não se elevou
á. altura de 5,000 metros, devido a não ter
fitado prompto o necessário apparelho regis-
liulor. Darioli demorou-se no ar 25 minutos.

Na "aterrissage" deu-se um ligeiro incidente
mie o avlu.dbr explka no faeto de ler precipitado
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O Sr, Baptista Accioly

Instantâneo da capotagem do apparelho de Darioii.na oceasião da ((aterrissage»
eslá colloc.ulo no gabinete do director do Ae.
C. B.

O Sr. Vianna continuou o seu discurso, fa-
zuido abundantes considerações sobre a avia-
ção no Brasil e o seu papel no mundo e sobre
quanto é de esperar-se do estabelecimento que
então se inaugurava.

. O Sr. Alencar Guimarães, Io secretario do
Ae. C. B., leu depois a aeta inaugural, con-
eebida nestes lermos:"Aos 28 dias do mez de maio de 1910, ae-
redromo no Campo dos Affonsos, estação M.
H. A's 10 horas, eom n presença do represou-
tayite do presidente da Republica, procedeu-se
A inauguração tia Escola de Aviação creatla pelo
Ae. C. B. e nn qual já se acham matricula-
dos como alnmnos: Aldemar Gomes Paiva, Io
lenenle Alzir Mendes Rodrigues I.ima, ?.° te-
liente Carlos tle Andrade Neves. Dr, .losé An-

.1 mesma "alerrissage", em virtude.de querer
dosvencillutr o apparelho do local onde se ag-
glonicrava a assistência. Do aeeidente -esul-
lòll a capotagem tio apparelho, mula soffren-
tio o aviador.

Darioli foi acclamado pelos presentes, tocan-
do as duas bandas de musica do Exercito, pre-senles.

O aviador lenenle Bento Ribeiro não pôdefazer o seu vôo devido a ler-se quebrado a
helice do seu apporelho; quando se fazia a
prova do motor, partiu-se uma de suas partes,
batendo no solo.

Por toda essa semana o tenente Bento Ri-
teiro fará o seu annuneiado vôo.

Fez-se, paru terminar a festa, n apresenta-
ção da turma de alnmnos matriculados.

Serviu-se aos presentes uma chaveiia de cho-
colate.

Vão ser reconstruídas varias
pontes em Minas

BELLO HORIZONTE, 28 (A. A.) — A pe-
dido do Dr, Bani Franco, prefeito tle Araxá,
o governo tio Estatlo auxiliará com !õ con-
Ins, a reconstrueção tias pontes sobre os', nos
Misericórdia, Quebra-Anzol c das Velhas, que
as ultimas enchentes damnificaram.

Resurgem ac iinhas de í;ro
BELLO HORIZONTE, 28 A. A.) — Foi

installatla cm Ponte Novo. com grande enthu-
siasme, e linha de tiro Floriano Peixoto.

A reconstituição da tragédia
do Hoie! internacional

BELLO HORIZONTE, 28 (A. A.) — O juizmunicipal, Dr. Pedro Chaves, fez honlcm o
criminoso Adelino Borja reconstituir a tra-
géâin tio hotel Internacional, coincidindo a
reçonsliluição feita pelo criminoso com «s
suiis declarações feitas no inquérito.

Ao aclo assistiram os advogados do réo,
D-;. Oswaldo Araújo, Albertino Drumond e
Clemente Far»*, jornalistas c varias outras
pcssoa&c

O Sr. Bsspfâsfta fòcciofy
qaasa* abâRidonsiig* o

governo
Os telegi-ommas vindos hoje de Maceió dão

noticias tle uma séria crise que talvez motli-
fique de uma hora para outra a actual situa-
ção política dominante cm Alagoas.

Segundo essas noticias, o Sr. Baptista
Accioly, governador daquelle Estado, teria
lido uma séria divergência com os seus ami-
gos do pa*iído domiiu.ntc, EftçpUjç,utlo por (gsqabandonar o poder, passnncTo-o üò seu sub-
stituto, o vicc-governatlor coronel Francisco
Rocha.

Entrevistado por um jornalista, o Sr. Ba-
ptista Accioly decla-
rou que se sentia mal
no isolamento do pa-
lacio governamental.
Precisava da vida de
campo, a que estava
habituado.

Naturalmente os op-
p o s i e i o pistas vêem
nesse movimento o ef-
feito do trabalho já
executado .não só cm
lonio do -'habeas-cor-
pus" que lia tempos o
Supremo Tribunal Fe-
deral concedeu A qua-
si unanimidade dos
s e n a dores alagoanos
que reconheceram co-
mo governador do Es-
tado o competidor do
Sr. Baptista Accioly,
mas também, c prin-
eipalmente, porque a
Câmara dos Depu-
tados, pela sua com-
missão do constituição
é justiça, já sc pro-
nunciou favoravelmente á intervenção em
Alagoas, para o fim de "ali restabelecer-se a
fôrma republicana federativa, ferida pela
ascensão ao governo daquelle Estado de um
candidato reconhecido por um único sena-
dor". Diz-se que esse é o verdadeiro motivo
da resolução já agora revogada do Sr. Ba-
ptista Accioly.

Conseguimos hoje, a respeito, entrevistai-,
em primeiro logar, o Sr. Alfredo da Maya. A's
perguntas que fizemos a S. Ex., obtivemos o
jue se negue.

Tive conhecimento desse faelos pelo ser-
.". ). telegrapliico dos jornacs desta manha.

I - y,,uran confirmação, porém, recebemos
*4^í- nossos amigos. No entanto, não nos sur-

lliende que o partido democrata venha a
•aludir-se de uma hora para outra. Si elle
,Sinuca teve cohesão...

Como assim ?
Pondo-se mesmo

de lado o facto de ter
sido feila a reconsti-
tuição desse parlidc

com os elementos mais
divergentes e instáveis
da política estadual,
será bastante dizer-lhe
para mo .Irar o quanto
é apparcnle a consis-
tencia da sua actual
organisação, que duas
correntes c o m pleta-
mente opposlas pro-
curam combater-se em
todos os assnmptos de
sua economia interna:
n chefiada pelo Dr.
José Fernandes, com-
posta dos elementos a
que chamarei popula-
res, c a tios elementos
que obedecem á orien-
taçiio do coronel Fran-
cisco Rocha, eom in-
fluencia real em três ou quatro municípios,
onde exerce domínio tle familin, Serviam de
traço de união entre essas duas corrente* ocoronel Firmino de Vasconcellos, que se de-
miltiu tle secretario da Fazentla e um ou dous
políticos mais. E' exacto que a chefia do par-tido eslá confiada ao Dr. José Fernandes e
elle a vem exercendo desde o governo tio co-
ronel Clodoaldo, depois da morte do Dr. Jo-
se da Rocha Cavalcante. A escolha do Dr. Ba-
ptisla Accioly, para suecessor de facto do go-
verno passado, devida, em grande parte, á
aeção hábil do coronel Firmino, concorreu
inuili) para fortalecer a chefia tio Dr. Fcrnan-
tles Lima, pelas relações tle amizade que o
prendem ao aclual detentor do poder. O Dr.
Baptista Accioly, porém, homem de hábitos
educados, espirito liberal e amigo da paz,
nunca sc adaptou áquelle ambiento político,
não só pelas permanentes injuneções que o
choque dos interesses partidários vae formnn-
tio em torno da sua pessoa, como também por-
que não considera estável a sua investidora
no governo.

Talvez memo qne o Dr. Accioly deseje eom
mais ardor a intervenção federal, para a nor-
mnlisação da vida constitucional de Alagoas,
do tpie ps seus próprios adversários. Acredito
c posso até affirmar que a insistência dos de
mocratas para que S, Ex. permaneça na pos-se do poder seja luolivada pelo interesse de

BOLETIM DA GUSRRA
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A GRANDE ÜPFENS1VA
AUSTRÍACA

O tmpolo dos 'üuktpliicos oslít cm
declínio, tondo os Italianos co/i-
trn-nlacti(lo e delido o inimir/o um
muitos ponlos — A aclividade dn

nvlilliavia H:\liunii

LONKKI-:?, -28 (A NOITE) -- 0:i ceítsrlinH
mas tle Roma, confirmados pelos que se re-
ctbcram de Lausanne o de Berna, dizem que a
grande offensiva tomada nelos auslriacos na
frente italiana entrou já em declínio.

Os italianos contra-atacaram em muitos pon-
loa os austríacos, devido a terem recebido
grandes reforços o contiveram assim o avaiw
ço do inimigo. Sobretudo com cargas de baio-
neta, os italianos dispersaram os contingen-
tes austríacos que lhes cerravam n passagem
na região de Zugna Torta. A artilharia italla-
ítu também reduziu ao silencio e depois des-
traiu quatro canhões de -120 mjm que os aus-
triacos haviam montado em pequenas coli-
nas no Val-Sugana. i

O marochul von Hoetzcndorff, commandanle'
em chefe dos exércitos austríacos, instale
lou o seu quartel-general em Roverctlo. O
quartel-general ituliano, a. cargo do gcneralíati
slmo Cadorna, está insinuado num ponto pro-'
ximo á fronteira do Trentino I

PARIS, 28 (A NOITE) — Dizem de Romaí
que a situação na fronteira do Trentino con-1
tinua satisfatória para ob exércitos italianos, ]
tendo diminuído muito o ímpeto du offcnsiv%>
austríaca.

A artilharia italiana continua a bomberdeaí 1

¦a^Tsg^— MMI
,-i..'i'if;tmi.v^M»

O Sr. Alfredo de Maya

A' direita, o generalissimo Luiz Cadar-:,
na, e, á esquerda, o marechal von Iloet-
zendorff, os chefes dos dons exércitos

que se enfrentam no Trentino v
com grande intensidade os acampamentos e a^
fortalezas do Biaveno o Rovereto. Apezar da
terem recuado em diversos pontos, os italia-<
nos oecupam ainda 1.110 milhas quadradas dai
território austríaco. ,

NOVA YORK, 28 (A NOITE) — O correspon-,
dente da "Associated Press" em Vienna (ele-
grapha oom data de hontem:

O conununicado austrinco, publicado agora
de tarde, diz que os austríacos oecuparam a
cadeia de montanhas entre o Corno di Campo-,
verde e Maata, fazendo 2.500 prisioneiros 4tomando aos italianos quatro canhões, quatro;metralhadoras e trescntiis bicycletas e grantla
quantidade de material bellico. E' esta a no-
ticia mais importante que houve hoje sobre ãoffensiva austríaca no Trentino.

Nos círculos militares reconhece-se que oscontra-ataques dos italianos fizeram fracassai*
em parte a offensiva austríaca no valle d'Ars<f,'
caminho mais curto e melhor para as proviruy
cias do Venclo. Os austríacos proseguem a of-
fensiva com grande intensidade ao sul de Ro-
vereto o no Col di Zugna.

SI
evitar que a intervenção se torne uma medida'
inadiável. ,

E no caso de sc confirmarem as noticiasconstantes dos telegrammas, que pensa o se-nhor sobre a situação do partido democrata f••• Naturalmente os democratas, ainda ínaiiüjenfraquecidos, com resentimentos que surgi-rao desse incidente, entrarão numa phase deexpectativa, á espera que o Congresso se pro«nuiicie sobre o projeclo de lei que aulorisa is,
intervenção. A recusa do coronel Francisco
Rocha paru assumir o governo revela bem as
apprehensõcs dos democratas e elles proferemestar no governo, embora dissentidos, a da»
motivos a qualquer medida inlervencionista,
pela qual a escolha do governador fique der
pendente de pronunciamento tio eleitorado. O
próprio Dr. José Fernandes, por instineto da
própria conservação, tudo fará para evitar, lio
seu partido, o domínio do coronel Francisco
Rocha.

E o Dr. Accioly '?
O Accioly continuará entediado em p.i-

lacio, Quer, naturalmente, a sua libertação.!
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Bcos e novidades
¦i' > '

r.lil,i luii-.i denota do ,- pnllmr**"} limite, nlulçílu du ,\ NOITE empoiilmviiiiwiu i»uiit|.con i']u>i|roiiueniei om nliti-r <j• iv- ou Joriuioid. iiiiiiiiiã dcimentlmicin 11 iiusmi iiolicJii do
llOlllttin nobre iih probabilidades do unia ieli.il.
Ilfi politica Mil-i-iii-Ki-iiiiili-nso, ]•;' ver ntU-iitn-
monto a redneçflo desses ilosiiieiiliilos -- "gn-
kado-itog pessoa aulorisada", "estamos noâii-
rnmcnlv Informados", "político do granderespeitabilidade nos nfflriuu", etc, — i> ll-
mr ik-IK-i ,-i coíiclutfiò (juo Biiltn nos olho* üus
iirtiflssiiiiiiii-s iu* Imprensa. A nossa noticlnrebentou como uma bomba, nulos ijuc festeml «Inliucnle destruídas ns esperanças do uma
jiccoinmudnçAo. Devemos apenas duer «tio os-sas esperanças silo tflo (cimos (|iio osporn.-iioü
ver integralmente confirmadas as Infoi/iun *ões
•pu- publicámos hoiili-m, olitiihis i-m ronli pelo
jucnos tim M-mira (junnlo u do quo partiramM9 llÇOdlldns ronlcalucões

i'A ¦ * •
15 r» Sp. presldonle do Republica mnndou.luisiai- oiltro ia lio 1'lanliy... 1'sso oillrn „fl0o boi, mas 6 "cnso", c vem nulos quo o [>ri-iiii-ii-n caso , nu contrnrio do quo succedoiino primeiro inn, tivesse morrido, O enso-boi<to i lauii.v chega quando eslá aluda om pie-na t-lrei-veseeneia o do Espirito .Santo, com os

primeiros passos sogurninenlo dudos pnra umaduplicata em regra, dupliculii do ftssoinblúns,«le governadores, de opiniões publlcns Só nfiobavi-i-a duplicata do Thesouros, quo disso ha
,so um a gemer uns conseqüências dessas este-reis luta-, que já foram toleradas c o poderãomuda ser, cm oulrns clrcuuièlnnclns, em ou-Iro momento, uno neste, quo é gravíssimo e
nao podo supportar impunemente us conse-
fluencias dc mnn conlurbaçfio quo ameaça
nlnslrnr-se por ipinsi todo o pniz.

Os amantes dessas fulrlquinhns políticas,em que o* interesses dn collectivldado são
sempre os últimos altcndldos, encontrarão
i-iu outras columnns ns informações que pu-demos colher sobre o novo boi,., perdão sobre p novo "caso", que já está determinai*-
«o n freqüência de conferências entre os in-
teressados c o Sr. presidente dn ltopublica,
cujo tempo, mais precioso do quo o podln in-
die.ir n chapa consagrada, é assim desviado da
redacção da mensagem eom que pretende ex-
por á Nação, cm palavras lúcidas o definiu-
vos, a nossa verdadeira situação financeira.
Aqui o quo c-.-ibc é inscrever o 1'iauhy na lis-
ta dos "listados escravisados", completando
o bloco nortista, fiel da balança em que,nos olhos dos nossos antigos collegas dn Jor-
nal do Commercio, ficou liquldamcnto prova-dn n vieloria de certa candidatura que se tur-
liou a desgraço do Urasü,

|0 CÓDIGO PENAL E AS SUAS
CONTRAVENÇÕES

¦

Mlle. Issizasuae 6 movüU
tía pominoâo, cssjo

«tono vao _ep
processado

¦
Si si; aimmk.vssi; a ui\IVVHAOIJTHOS CASOS..,
rüSdfjiáí'1? n!i, n",los ¦¦¦¦"•Morlnvela e Ir-
vexes Iii 
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A NOITE —Domingo, 28 de Maio de iftíG
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Novas noticias da guerra
tm W, IWIBUPiaCTWBM 11 Hmmmrxii/iTVíKtmtaa.

*•¦¦ ¦ ""• "O iiuiiiiu ile pi-ti i- nrovidonelnados poderá públicos, desde que nmonl oéSS• auoiic.,-,.-, ensurdeoedoramomo entram os«MOS n bii/inn,-, (,s niereadore.s ,, so OSH ela-•om eu. seus pregões, os bondes n ronSÒrcin«obro os "ralla" e ...n o um nddos, cmflró"ft «08 ornarei,, Intnln.ente i.curas |,c | -u
d „íí1;"k''i"Íi' d0 s,' SebnstlHo do ilo•u .1.iiielro o de todos os abusos, ufio lia quemllflo lamento „ fOtUi em que eilamos dó leBeveros, qiio.iios assegurem, de modo maisdcelso, o direito de vivermos em poi sem anoquem quer que seja, p.„- „,othos | Mel" liosvenha perturbar O paz do Ini- o ,,, ',,. ,'"li."". " descanso que c.xi,(in,os. 

U' ,,m"
¦li eom que olhos ili-smcsiirnilnmimle «rreiín-lados muita gente não ouvira a narracSo difneto quo sc seguo? ,'*««mo u»

EM TOKNO DE VKItDUN
¦<tii» —

A lula continua intensa nus duasmargens do rio - Os 
"vuniS

Jatem nl(lm,s progressos - r, ,Utndenlnirg, desgostoso, pensa emvenunetar - o uMmawmmwLentlo trancei

A CAMINHO J)E r.AliAIS.. .
»•?••-

dou5 de;'t, \ i'';"'s, Vnn*a' ««nvleram-soaous ao seus habitantes por oucs«!es nnriíeu 
j,r.ss,„,;,s. f,„ ,i,iu.s possuiTccrcn íó 18i < liulms no quintal do sua casa, ns quaesentrando i, cacarejar desde 0 rnad I,'Incommodnvam consideravelmente o vislnlo

suidor^hs ,!'n- iCOn,CÇOU " IVt,';"";"- "O pos-s ikioi das gnlliiihns, o que fn/i •
Perdendo in diariamente,... .„.. ,s esperanças, diriglu-so ao juiz depaz do logar o apresentou a queixa eonlm ohonu,,, ,,,s gn linaceos, que cín .1ludicnc n docoi.eil.açao loi citado e Intimado n reduidriu mero das aves. l-iearia somente com ci -co. i„ assim acordado, sairá.., iodos d0 j ./.ido, consciente o mini™™ ,i.. •'

tiiuiiH com

Em Coiienlin

O
» o

autor c o empresário que montou "A
h-íuia negra" merecem cnlhusia.-iticos parabéns.
Çue fortuna não seria necessária para coasc-
guir-sc a reclame que. eslá tendo essa peça, jácelebre? Si os tribuunes ncalwrem por de-clrr.ii- assegurada pelas leis brasileiras a edil-
1/yào dc "A agula negra", qunntns representa-
cces, com endicntes á cunha, não potieia uiin
dar? 15 tudo isso não é sinão o resultado da
precipitnção o ilo erro do neto inicial, a súbita
prohlbição a pedido do cônsul allemão — nem
no menos foi do ministro, não nos constando
que a ncção do cônsul deva passar du es-
plicro commercial que lhe compete — do de-
sejo do ser agradável e do prurido de levar
a neutralidade no excesso dc- admitir uma cen-sina acima dn que. legalmente já havia sido
cxcieiila pela autoridade competente.

Note-se que falamos sem grando conhecimen-
tu dc causa, porque não vimos n peca em uc-
iihumn das quatro vezes em que ella foi ex-
Jiibida. O nosso companheiro, incumbido da
secção llicatral, affirmn não ter a "Águia ne-
gra" nenhuma allusão que pudesse ser con-
siderada altamente offensiva nos lírios de qual-
quer nação amiga. Desse parecer foi tnmbcin,
segiuido nos affigura, a projiria policia, quenermilliu as quatro primeiras representações
iJcmos, porém, dc barato ipie assim não scia;imaginemos que na peça houvesse allusões: uscepliveis de uma interpretação pejorativa.

que nao procurar um accordo conciliato-
, i ir jogo ás do cabo, com uma prohihiçnocuja legalidade pôde não ser considerada linui-(ia pelo poder judiciário?

A policia, entretanto, preferiu manter o seuíiiliitno e a declaração ro Sr, 2° de-legado auxiliar, de que, em ultimo caso, nrohi-nina a entrada de espectadores, mostra que Sr>., espontaneamente, ou por ordem do Sr clie-le de policia, sc afasta dn linhn dc critério aque It in sempre obedecido, chegando a pen-sar em uma providencia que seria*um achado
para o empresário, pela indemnisação certa se-guira, inlallivel, que mais tarde ou mais cedoseria paga.

UH^cmáoemdeàme;^
e o Intimado resolvido n mio cumprir a n-

"' juiz 
c,

quo

Correu o queixoso novamentedesta aovez. pediu Imleinnlsoção, ollegandocom .o •cnenrejo vinha do quintal do vislnhõum fétido insupportnvcl. o |u|z Indlmindo
infrac°.0!?Tendin^nl? 

"" ciln(,° wndKrSirractor A multa de 25 francos, n titulo deindemnisação por perdas e danínos.¦ Ahi no l iu ha até criação de i.,m.„s ,,„ .,„_e criação de porcos, no p».
Ahi no llio lia

rimeiro urbano.
Todavia, estamos a caminha,- para o nncrrclçonmcnto. u nosso Codlffn p,,,1,. .!.,?. :!,'.'",

em
que nós .desconhecemos" c77alvc7 pòi-ftmesmo, nao sao nunca appllcndos.

_l m destes casos, isto é, unia destas infra-ecoes, porém, acaba de sc verificar AconsUlue um caso interessante, consu-
Pela rua Snnta Çlirislina passava cm deter-

.-Jv..,.,.,, esiamos a caininiiai- ,,.,,-., „ ..,.„.e.çoanienlo. 0 nosso Código Peno eslá cleide dispositivos regulando ns penas a se ic¦PPl.eiKas em i,,„„,„cros casos de infrne 5

l'oi
3-ÍO (

iniuaua oceasião Mlle. ouzanno i'etls Do iar-dim da easa n. 111 Mlu ,um cnüf a l?,d ¦tossirr xssrsS

.PARIS, 28 (.\ NOITE) ~ N„ reglfio do Ver-
<!:mbaÍoHm,.,m 

"'" fl 0,"ro "'''<» ««Ômi/h.oh comonioa locnos com orando eneurnlcn.monlo.¦obreludo entre Morl-Hommc •" 
"Íí-

m.;., .Wr'"-1' 
V""x 

5 --'"»••¦••"".•. Por todah imite oh rrnncozca não «ó rcnollom o« ini.mlBos como tfm feito prouressòS n?aaloraido eommunlci.vão do>< nllomBca. 8al«>««,K«s Arironnca o na Clinmpagno liouvo tam-ben. durante „ dl«, do hontem, nccCw dí m*ia mporUncla, mie terminaram
vantagem para os franceses.

LONDRES, ais (A NOITE)
Kije consta que o marechal von Hindciilniriresta muito desgosloso com o f.u-io do 

"itadoí
maior continuar ,. redrar tronas da R,s ,
pura 

as enviar pnra Verdun. Acre. ín-s".porhho, que v..n nindonburir, Impossibilitado dStomar a offensiva na liu.«la, agora que chemo verno, pedira renuncia do cargo de c" tnmandnnte dos exércitos dn Polônia. l"",m*"*-Os jornaes allçmflcs, Irntnndo da batalha dcVerdun, nao deixam dc raan ; sinr nós «n

francM 
" BUa udmlrusil° pc,a resistência doa

l'Ams,'28 (Havas) (Offltial) - Ao sul doSommc os tiros dc concentração das nossaslintcrhiH destruíram os abrigos c desmantela'ram as trincheiras allemüs em vários pontosisa Champagnc, nos HcctorcH de Ville-sur-lourbe, lahurc e Navarin, aa duas artilhariasestiveram cm grande activldádc. O.s allemãesnlacaram a oeste da estrada dc Navarin asnossas posições c conseguiram tomar pé cmalguns pequenos postos avançados, dc ondealias, foram Immedlatamento expulsos denoisde um contra-ataque. '
Na margem esquerda do Mosa; no bosque

, A\?,c,(u,r.t c no «cc,0r du collina ÍIOI, lulaile artilharia c engenhos dc trincheira
A sudoeste de Mort-Ilominc tomámos'vários

elementos dc trincheira c fizemos cerca dccincoenla prisioneiros. Durante o ataque (piecffcctufimos contra Cumiéros aprisionámos
una cem allemães c tomámos duas melralha-doras.

Na ninrrrcm dirciln do Mosa, na região dcHnudromont-Douaumont, o bombardeio con-tinuou muito intenso de parto a parte. Rcali-Bámos sensíveis progressos nas galerias a nor-oeste da herdade dc Thiaumont.
No Woevrc nos, Bcclores das proximidades(le Coles-du-Meuse, houve bombardeio reci-

proco.

7'Ai'Ooq que os allemães desisti.ram doíinltivumeuto de avançarsobro Calais — o ultimo votmhii-
ulendo inglez.

I.ONDIU-.S, 38 (,\ noiti-:, _ o ultimo com-niiiilenilo do generalIsslmo Sir Douglas lleiginloriiiii que im Inglezcs flzoroiii explodir t-in-co grandes minas sob ns irlncl.elrns ailemfis,ia região de llulliu-li e nn do (Juiiiev o oulrnsres no iviliii-lo do llolien/ollern e em l.n |-'u-lie, oecupniiilo ns respectivas crateras,()s nllemíics desistiram, no quo parece, daiiiea de um novo avanço sobro o litoral dnMaiulin, iniiniiuiio.se quasi Innctlvos, Ape-nas nu região do Yscr continuam a Lombar-(lenr inlensaiueiile ns posições dns alliados.No reato dn frente Inglozo nado houve de ex-Irnordiunrlo,
l.|)NDI»liS. 28 flfnràO - A sueste dc Neu-

ee-l.liupelie, iioiiihurdeánio.. a< trincheiras ini-
inigas o cm üullloinont, destruímos vários de-
posllos dc munições allemães.

Fizemos oxplodlr cinco mlnns cm torno delliillueli e Ires n sucsle de Uuilicy.I.in Azniine. Soucliez, i.oos, Snliil-F.loi, cipros, n arlillinrin iiiiinigu eslovo inuilo neli-va. Durante os iilliinos dias os allemães lem
mostrado nclivldado maior que n linbltunl:
n qunnlldndo dc munições que lèm despejidi-
do é vordndclrauicntc oxlraordlnnria.

NOS BAbKANS

Os búlgaros invadiram a Grécia
O oecuparam quatro fortes

O MOVIMENTO A PAVOR
DA PAZ

Juizo da 4« Pretória CrimlnoTO 4» -
,1, i' .1"T,';Jl0V"T'"tü' 0r* Henrique Mafra(te Laet, acaba de denune ar o Sr. João Loubet, como responsável pelo ncontôcido.Diz o promotor, no final da denuncia:
onníiA1 ,'• 

° "i"'810 c nttendendo a queconstituo ato contravenção o simples facto de

lhe
Mesmo abstrnhindo dc alguns aspectos. '¦ tn-cs quaes n intervenção, que nos parece inde-alisadn fórn cias praxes 

'
cônsul a"

bila e realisadafóra das praxes legnes, dobi.5jconsul allemão, a que,lá,> da "Agttin ue-
rtu!v,U, 

as mais lnlorof*«>nles. Bssn censuratlieatrn, sem unia regulamentação séria semuma c, sufficienle, presta-se dc tal fónúa aonrliiti o ca prçpolenc.n que talvez seja ocea-sino de .k-lcrminar-lhc precisamente os limi-

conservar soltos aiiimaes bravios, e promotoradjunto offcrece deiiuncla contra João Lou-uet como incurso na saneeão do art. ailü doCod.go Penal p?r ler sido causa ind rccladas ksoes soffndas por Suzanne Petis.»\nc, pois. o Sr. João Loubet responder aprocesso por ter solto um cão bravio.A „c,conforme accenluou o promotor, l« victlmo-ra muitas pessoas. u*u*n"
O inlcressante_ no caso, porém, i q„c v.iecite íesponder nao pela contravenção do arti-go do Código que prohibõ se tenham soltosn"ITn-es0-orav,°?. c (lue resíl ° segmntc:

sr,n : 
"i'°. ~ C?nscrvaí Sült<'s. ou guardadossem cautela, nnimncs bravios, perigosos ou(Hoitr1oVo?'oi,hobia'elc- ^-muita

Vae o aceusado responder pelo art. Í10G domesmo Código que eominina asao ec-lhilai- de 15 dias a seis mezes nquellcs
que por imprudência, negligencia ou impercia, ua sua arte ou profissão, "ou 

por inob

NOGUE/«A.era 
fi°ral ~ Cui'a ° ELIXIB DE

——————— /""" t*~«ggtO^>_.^_

ííS '.as**, ra <sm*.ii

AA"iiHi ^$0
des, Lopes Sá í< Comp.

irros mis-
lui a para 3*'O
róis com brin-

s agentes da Inspectoria de
rança perseguem os ven-
adores de jornaes?

são eelhilar de 15 dias a" seis 
"nS 

nquéfique por imprudência, negligencia ou imperi-cia, ua sua arte ou profissão, "ou 
por inob-.'.ervanem de alguma disposição regulamentar,commetta ou lor causa involuntária, dircelaou índirccta, dc alguma lesão corporal".

, Assim procedeu o promotor por haver umjulgado idêntico, do antigo Conselho do Tri-biinal Civil e Criminal, de 16 dc setembro deim, o qual mandou processar o aceusado poresle ultimo artigo do Godlgo Penal, ao ein ésue o sei- pela contravenção acima, como o fezo então p »motor publico Dr. Costa Ribeiro

As condições cm que, segundo o
presidente Wilson, pôde ser feitaíí jmx — Será a França a únicanação que não quer ía/.cr jã a

paz ?
8

LONDRES, 28 (A NOITE)' — Os Jornaespublicam, cm tclcgrnramns de Nova York, lon-
gos resumos do discurso que honlem ali pro-nuneioii o presidente Wilson, perante a "I i"-in favor da paz", preconisnndo a inviolabilidâ-
de dos mares, a integridade territorial c a in-dependência politica dc todos os paizes, comoúnicas bases de uma paz duradoura.

O presidente Wilson expoz ns bases ifóbreas quaes julga que essa paz poderá ser feitae declarou que a guerra curopéa demonstrou
a necessidade da diplomacia agir con imita-
mente sempre que uma nação intento rarfur-liar os direitos do mundo, direitos esses quedevem primar nos direitos c interesses parti-culares que lenha uma nação.

Essas declarações do presidente Wilson
causaram aqui grande sensação e alguns jor-naes lazem sobre ellns longos commentarios.

LONDRES, 28 (A . A.) — O correspondente
da ' umtcd-Prcss", em Vienna, diz ser cor-
rente nnquella capital que a França c a uni-
ca nação que, acliialincnte, se oppõe a discutir
a paz.

LONDRES, 28 (A. A.) — Um regimento
búlgaro, aproveitando n oceasião cm que não
havia nas proximidades soldados franco-iii-
glczes, fez uma incursão em território grego.Não lendo encontrado resistência, o regi-
mento invadiu e oecupou o forte lloupel, si-
tuado ao norte de Dcmirlilssnr, dando no
coininandante da guarnição grega duas horas
para cffcclllnr a evacuação do forte.

Depois disso, senhores de lodo o lerreno,
os búlgaros oecuparam os íork-s de Konivo,
Drogolin e Valios,

NAS PKENTES SÍUSSAS
^¦ii> ifi

As operações nas linhas dc frente—-O avanço russo sobre Mosul

PÉTROGRADO, 28 (Havas)' — O Inimigo
atacou a granadas c lanen-mi-ins as nossas
posições ao sul da ilha Dalcn, mas foi rc-
pellido cm toda a linha.

Na direcção dc Mosul os turcos tentaram
uma nova offensiva nas proximidades de Ser-
brecht. As nossas tropas repellirnm-n'os
completamente, cnusnndo-Jhes perdas consí-
dernveis.

LONDRES, 28 (A. A.) — Uma esquadrilha
de aviadores allemães bombardeou o aerc-
dromo russo da ilha dc Vesel.

NAS LINHAS PKANCEZAS
O presidente Poincarô cm visitaaos tíí.ssos—O seu tclegramma ao
czar—Os nddidos militares estran-

gciros uns linhas dc frente

EM TOKNO DA GVEKllA
A fuga dc Gilberl — Os títulos ar-

genlinos na França
PARIS, 28 (A. A.) — O aviador francez

Gilbort fugiu, pela terceira vez, da Suissa,onde estava internado. Ignora-se o seu pa-radeiro, constando que se en-ontrh na Itália
PARIS, 28 (A NOITE) . b„vm'uo frait-ccz resolveu receber, como títulos para o cm-

prestimo de guerra, os títulos hvpollieearios
emittidos pela Argentina.

Alguns dos pequenos vendedores dc {or-fiaes, que lazem ponto na rua Espirito .San-to, tem sido constantemente mesos por aueií-les dn Inspectoria de Segurança Publica semum motivo justificado. ' 
f,cm

Ainda hontem assistimos á prisão de um
fcohtt8' Por Um a^nte,só poSte o

Alas Z,ln'\QOn °S 0UU'°3 *'(,l""=".heiros.
de S..-.I ¦ ¦ ' 

i°S nSenles dn Inspectoria«ebcgurnnça resolveram, sem mais nem me-
?ornnese?rSBBair 

°S pot,uenos vendedores de
Deixamos ns perguntas para o maior R-inleu-a de Mello responder, o qualte, ignora o procedimento '

liares.
. certa men

desses seus auxi ¦

O
-**B *>!£>•—» ..

¦—«snr^>~t—.. ———^__

auxilio enviado pela Rússia, sempre ficle de-uicada,
PARIS, 28 (TIavas) — Os nddldos mllitn-res estrangeiros, entre os quaes sc contavamos dns legaçoes sul-americanas e os mem-bros da missão uruguayn, visitaram recente-mente ãs "étapes" de abastecimento desde ointerior do paiz até á linha de frente.
Os visitantes mostram-se ndmiravelmente

impressionados com o que observaram c te-cem o.s mais rasgados elogios a organisaçãotrnncczn.
A linha de frente na Champagnc tambémfoi visitada pelas mesmas personalidades,que, depois dc um altento exame, não hesi-taram cm affirmar que consideravam a or-

ganisnçao defensiva verdadeiramente ine
pngnavel.

A Liga do Commercio
vae se desannexar da

A. E. C.
A annuiielail.i reunião da Liga do Comuier-cio, para iiiii.iub.i, íii 1:1 jiuniR, tom desportiuioVivo iluloroMO cm rodas couimeiclacs,A l.Jgn, que ntc eiilàn estava annozii ã As-sooliição dos Euiprogudos no Conimerolo, vaese dosníinoxnr dostn luslltiilção, para agir

cora ampla nuli.nmnin om Iodos 0.1 casos queulzein rospclto aos Inleressos geraes do com-
mercio.

A propósito ouvimos hoje, de um associadoda l.lgii, ns seguintes declaraçòesi—Mais do quo nunca o commcrcio temoiiuiprchenilido n suo força represoiilnllvn. Asrecentes agitações provaram aiiffloionlemoiitc
« quanto do beneficio tem trazido ns inesiiiusesse interesse representaimi-cnlleclivo.

A i.ign nasceu justnincnlc num momento
çiu que um grupo numeroso de em erclnii-
les, reunidos, promovia a defesa dos seus di-rei los, u porque essn (iofcsn se fn/.in sol, o
leelo e com o «polo du Associação dos Kmii.-e-
gados uo Commercio, ella fundou ali os seus
alicerces e recompensou devidamente aquelle
apoio, auxiliando peciiuiariamenle n niani,-
tenção da "Revista" da Associação, órgão'•'a' 

,s?m!)ro foi ("iquella casa uma aspiração,A i.iga, sentindo, entretanto, necessidade deagir livremente, nfnstnndo-sc do circulo vicio-so de Intrigas c perfldlns que sc ia rormaudo,in.-inlendo outrosim inteira cordialidade com
a Associação, desaiinexa-se c vae lutar,—Não houve qualquer atlrilo entro a I.igac a Associação?

—Absoliilanienlc. Hasta proval-o affirmnn-
do que ali mesmo vae se operar essa desan-nexnçfio. A Associação leve, do focto, um au-xilio da Liga para a sua revista, mas, cessadoesse auxilio, a mesma publicação continuaracm prosperidade, por isso que a Associaçãolem recursos sufficieiites para ninntel-a.—•!¦: como o commcrcio recebeu a noticia
da desanncxaçno?

—Naturalmente. Era mesmo uma necessidn-
de, e, por isso, a idéa foi bem neccilo, gran-
gemido depresso geraes applausos.-—Reconstituído a Liga e lendo havido to-(Ia aquella agitação no recente pleito do com-
mercio, qual a ullilude que ella pretende ogo-ra tomnr?

—A altitude real da Liga está simplcsmen-
te delineada nos seus estatutos, que -serão
amanha discutidos,

r—Discutidos ou reformados?
—-Discutidos para a sun definitiva npprovn-

çao. Nao sc truta de reforma porque a Liga
jamais leve estatutos, anomalia interessante,
aliás.

r-E nesse caso a Liga irá batalhar...—Ifatalhar, sim, em prol dos interesses ge-rnes do commercio. Percebo a intenção da re-licencia, mas, posso ndennlar que se não
vae abrir luta de rivalidades, eousa que fere
em cheio o ideal da Liga, que é a grandesado coinincrcio.

—E nesse programma não se destaca um
traço dc semelhante política?
.—Todo o programma c mesmo umn signi-

ficnção do trabalho ingente que sc pretende;tudo, porém, dentro dos limites da paz e
concórdia commcrciaes, por isso que só assim
sc chegará a um desejado fim.

lia um ponlo dos estatutos que é uma revê-
lação des3c ideal: o apoio da Liga á eónsti-
luieão de associações dc classes, facto que na-
luralmente estimulará dc modo vigoroso a do-
fesa geral do commcrcio, quando cada uma
das associações estiver sufficiciitemenle apta
a promover a sua respectiva defesa.

Só essa circiimslancia constituo um pro-
gramma elevado c ulilissimo,

—Mas, já existem algumas associações do
classe?

—Sim! A primeira que sc formou e cuja
prosperidade tem sido sempre crescente, foi
a dos louceiros, associação que fomentou o
inicio dos debates sobre a "sellagcm dos sto-
cks", das novas taxas dc impostos dc corisu-
mo, fazendo valer o direito dos seus associa-
dos perante os poderes legislativo c executivo.

Ha ainda n dos coureiros, e, sc me não cn-
gano, está cm vias dc formação a dos nego-
ciantes de fumo,

—Então a Liga, dcsanncxada...—Já sei sobro o que insiste. Dcsanncxada,
ella irá tratar exclusivamente dos interesses

| do commercio, fugindo ao campo dc intrigas
I c perfidias que porventura pretendam ainda

TAS INCOHERENCIAS DO
FISCO

O pobre ia vinte w mio
j tira pi

Estiveram lionlein cm nossa rcd..ctStj ,i,,,ios 1'cnrosonlfliiles das fabricos do bkc ,,u.
ç bolachas Diinclicii, Diogo .losé .!., Sil- , , '
liu. y. do Castro & <:., l-.g.v dIzío ii,I;
| 

ÍJonçolves, 1'rnncisco Lanei u ü. s"b!,[»
Vieram chamar n nossa nllenção lmri ., i„

crpre açfip que o fisco esta dando „, , „' 
'

iimçnlo de imposto de consu  (|lie 
', 

: 
*

líl (Io sello os blseoulos e bubicllas ii..„.iicuiidicionmlõs em um só Invólucro nn' !no seu transporte <m exportação e que „ ,n 
çonliiiim i, exigir M-ja sellado, cuiilra , 

*
|.jjl«flo legal o clara ,l„ „ov„ regnl.,,,,'',,

Aos iiodcrcs compelenles já foram, nlo, enviadas rajirescnlaçAes solicitandoSIIÇÍIO do aluiso verificado.
Healincntc mio se coinprelieiidc a riiziá(JUO O risco, por exemplo, taxa ape-l-i-' i os blseoulos linos, exporlados cn ipnrn o consumo dos qu,- vivem ,\ u-Um f.,',e cobra Ju ••• • do imposto sobre o bisi ia,bolacha mais inferior, que são láo da '

zia dn pobresa!
Mas La nlndn eousa mais engraçada- (,cobra iui|iostii oneroso sobre n bolncli ibsçoulos que se vendem em latas, lUi„dicioiiailos, com todas ns exigências 

',
ue 1 ulilicn, e não cobra um ceitmorcndorla exportada pelas i
feilu rias cm saccos o barricasHen. vi, portanto, o Sr. mindn que os fnbrlconles dc blseoulos e I,,,'desta capital c dos Estados lem carráií.is tr.izao cii.ilra a arbitraria Inlcrprclaçá. , „,. „fisco esta dando ao regulamento de in,,,,,,de consumo,

1 Ho° berr!„r"í'''"m7a qUC 1>0"1,!' WKMiV-rOi mo iieirnnic absurdo.

IU pela ai
pad.iri.-i-; e

ministro da l'i

•> em

T pll.'I (CS-

pil|..

;.is
ra,

iivguc-

fisco
'¦ lis

;•(•!.n."mu-

Exames tíe sangue, aita!*)-:de urtn.Ts, etc.
Drs. Bruno Lobo c Maurício d

.'I I*'IPIII/I An \\, .Al*..- ¦

ses

da Fneuld. do Medicina - Laliorat. r;óAnnyscs c Pcsquizas: IlOSAIt IO iOs" om? p 
'

çn Gonç. Dias. Tel. do Lab. N \VÍ 
' '

Medeiros,
de

PARIS, 28 (A NOITE) - O presidente Poin-eare visitou os contingentes russos no acam-
pameuto dc Mnrny, passando revista ás tro-
pas.

Ao regressar a esla capital dessa visita, o
presidente Poincaré telegraphou ao czar di-zendo estaT profundamente impressionado
pelo gai-bo das forças russas c agradecendo-
lnc, mais uma vez, em nome da Franca es<p r - . ¦ ........ mi. na -rança, e: v. fomentar, por isso que semelhante eousa pre-

judienrá a dlrectrlz de trabalho e de paz quelhe vae ser dada.
t ««?>. 
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1 
Só os ZAMPIRONI

_ deixam dormir tranquillnmenle

rS9

-«l*tD»

Paraasvictimas do incêndio do
morro de Santo Antônio

Novas
serviços

ordens
da

sobre os
farda

que a todos interessa
«s^k^„saber

è que a Joalheria Es. n joatuena usmeraiua, devidodc entrar cm balaacÇO,
preços tão baratos que causam

a ter
tá vendendo por

espanto

esoraei na zona
Istricto

fPeixolo loramm-ososporesta^pr 
^do desordens, João Pereira, vulgo "Sanntè

TC ',c sua amante Jovita Mari:, fe Jesus Fncaminho para a delegacia os tlous se revo tá
unndo'^ 

;' n'st0 sul'-i»fi«."'«. Na delegaé a,

; &rt' aassr aíip .y
fadeis 

fora,,, autuados e trancafiados no j£.

iien, lesideiite no numero 4(1 daciuelH ™por ter desrespeitado o policiai í,ae e- vi iironda Io, por cMc aggredida a sabre, 
',, 

,
u-A A " a eomi-nrccer naquella oceasião á

A «chave-cidacíão»
, Com a ronda dos commissarios ha poucoiniciada, ficou descoberto que muitos dos
dS-Tte™8 •(,le1-,',c!',<la -1-*0 «<= muniamas chaves-cidadao" para se valerem dosespecüyos apparelhos cm casos de necessi-anuo. A vista disso, o tenente Limoeiro bat-xou uma portaria determinando que todosos guardas entregassem as chaves que pos-suem aquelle inspeciona, pois, de agora emdeanle serão essas chaves a/strlbuidas aosguardas na oceasião da saida para a ronda em-ol„das ao fim do "quarto" de serviço?
con, n ,w 

I-,!no^"'!,. .entendeu-se tambémcom o chefe de judicia, para que, o maisdepressa possível, seja por S. Ex. npprovn-oo novo horário de serviço, que distribuo
Seíe°erid°oSs. 

qUBtlM de ^«^ «^

Segunda-feira, 29
O AGUSA, no Trianon

Unas horas dc franca liilnrlilndo

tãí r$e

tfO lifli© 0o
oontró

Mais dous dias e, no Tribunal do Jurv, seencerra a sessão deste mez.
Iniciar-se-ão, então, as sessões prcparalo-rias para_os trabalhos do mez vindouro. Sc-ra a sessão do mez de junho uma das maisimportantes que se lím verificado no Jury,Aa lista dos rios que neste mez deverãocomparecer á barra do tribunal popular, parao julgamento, eslá incluído o Dr. GilbertoAmado, deputado federal, autor do assassina-lo do poeta Annibal Theophilo.
O crime ú dc honlem. Em todas minúciasainda revive em nossa imaginação. Está oautor da morte de Annibal Theophilo classi-licado, na lisla trágica dos que derramaramsangue de seus semelhantes, no décimo oila-vo logar.
E vae ser imponente a sessão deste, iidga-mento. A defender o réo oecupará a tribunao advogado Evaristo de Moraes. Auxiliandoa necusaçao do promotor publico, Dr. Gtiidi-no de Siqueira, falará o Dr. Esmeraldino Ban-teirn, leníe de Direito Criminal da Faculdadede Direito. O.s debates serão calorosos. E sc-rá mais um jury qne terminará pela madrii-

liada, si nao durar dous ou mais dias cousc-cativos..,

situação política
oo Playfiy

O senador José Euseblo recebeu do govor-nador do Piauhy o seguinte lelegramma:

nin"^en^D!i',r27',I,(S,a 14';!0' Sol) n Prcsiden-
nL-i i 

' A, ml° ,Rosa' jatado wololto cpresidente ultima legislatura, reuniu-se hojeCâmara Legislativa em sessão preparatória,nomeando commissão dos cinco. Dr! AlfredoRosa requereu "habeas-corpus" 
preventivodefendo juiz federal. Consta dissidentes fi-zoram duplicatas. Abraços."—O deputado Joaquim Pires recebeu os sc-guintes telegrammas:"Tlicresina, 27 - Cumpro dever participa,-V. hx. Câmara Legislativa reuniu-se hoje em

sid'inlP'.'CI,í"'nt01'ii' ,de accml" ••cfíiuiento pre-sdindn trabalhos deputado Alfredo Rosa ro-eleito diplomado sem contestação qualidadepresidente_ ultima sessão ordinária leSivalinda. Assistiu e tomou parle trabalho sessãov.ce-presidente deputado Hugo de Castro ilocomparecendo primeiro secretario por gr, -c-
mente enfermo. Nomeada commissão dos
senhor0'r°nr!'.^mC",1-0 -C, áT'ls ''curada mo„seniioi Câmara, dissidentes chefiados nelosegundo secretario passada legislatura canílao Exercito Antônio da CostA :

310.5000
30S.000

24OSO00
30SÚ00

Quantia publicada
M. 
Collccta entre os senadores .

Total
Com destino especial a D.

Braga, It. C. nos cneiou lambem 20$000.
111 l i^loam—< —

APOSENTADORIAS, ETC., SO
PARA OSGRAUDOS

Uma providencia cm prol dos infelizes ior.uaie.ros da li. l-'. C. do Brasil s" in nõe doslodcres competentes. A Central esl ci-. ¦

í«ll ò,n,M 
°p".,rio.s (,Ue -sc c»c«»ccemm R).Ho da estrada c vão arrastando a sua •'.1. e pelo corredores das diffcrenles secç. -s

lZvíZQal pafn ° fiel ^««npenho de sc ,1encargos, e oulros que ,le « se iuulilisara na nos consecutivos desastres, já expo tos 
"s

iiilcnpenes a que o serviço os obrigou -m-
quanto empregados cheios de vida e saíd-for os. vigorosos, gosom os proventos da ano-seuladona e do montepio, porque são f -ccionarios do quadro, titulados ecom direito a seniellinnles regaliastelizes sentem fugir-lhes a vida
sombra do esperanço no seu futuro, poro,como jonialeii-os que são, nenhuma garauliaes reserva o dia de nnwnhfi. Quando Z\-lo, lem elles a demissão que sc lhes dá, umavez que estejam em condições dc não maisservirem. '

A Estrada de Ferro Central do Brasil temcm taes condições um bom numero de. emnrc-fados, alguns dos quaes, attendendo aos lo-gores que oecupam, constituem um sério ne-ngo para a vida dos passageiros. Afaslal-os(Ioí serviço, demütil-os emfim, é uminjustiça, quiçá dt. deshttmanidnde
sao empregados antigos, com 15. 20 e 

'">
de casa e que, privados dos seus s(ieriio ate morrer de fome. No
quatro annos, creon o governo
pensões, sem ônus absolutamente a'-ip,os corres da nação, exelusivament 

'
rantir o futuro dessa classe de funcd-

portanto,
esses in-

sem a me,lo-

...-. O10ÇO00
Anna Doesles

neto dc
porque"> 
annos

aiarios, po-
entanto, lia

uma caixa dc
para

c para ga-
'cionarios -i

c suas respectivas famílias. Nós mesmos, emtempos publicamos as bases dessa caixacojo estatutos foram confeccionados pelo cn-
gonheiro ligna de Carvalho e entregues aohr.Dr. Invares de Lyra, ministro da Viação.Ale hoje, poi - j, Ex. não deuessa necessidade que c
amparo dos infel'
do Brasil, os quaes ainda agora solicitam
ÍV/Üm,,1.1'";1. vt'z- c lles|u Por inlermenio da \Aülll-,, de aquelle titular npprovação aosestatutos da caixa de pensões, o que signifi-ea a pratica immediata de uma medida sobre-modo humanitária,

solução a
indiscutivelmente, o

jornaleiros da Central

J. , | Dcntiíia. Tratamento com-
ltí\ AiVPÇ pletnmente sem dôr. Paiomu iniv.v.o.it0(ll,ig0 Sllvan 28_' os»—*

•Falleceu em S. José dos Campos, onde scachava cm tratamento, o coronel José Paulode Azevedo Sodré, funecionario do Ministériocia Agricultura e fazendeiro cm S. Gonçalo,Estado do Rio. Era chefe político no muiiici-
pio dc S. Gonçalo e presidente da respectiva(.amara Municipal. O finado era irmão do Dr.Azevedo Sodré, prefeito do Districto Federal.Deixa viuva e quatro filhos, o mais velho dos
quaes, Dr. Enrico Sodré, é advogado da Liglitem S. Paulo.

§ Qtiereis apreciar bom e puro caíó? S
— Sâ o'PAPAGAIO 1

Cill- ^°^ymwm,"'"T"'gffllCB«MH»3 r^ãlsei!í^mSiSlW!XSC3aBS!nM~~"~ ... i ¦¦.., |.„—grj^pp. __

Charutos VIEIRA Pli .".I2LL0
os melhores TRANSVAALIAN03

(leiegne
A vietima foi soecorrida pela Assislencinretirando-se depois de medicada. O policia"'luetem o „. 26 na 1» companhia do í-bnin-Jhao.foi, depois dc autuado, recolhido uré«iao respectivo corpo. •¦"amo puso

Os-n fíjfsisoio Pinlteipo
h;íí';-Vr'lt:' 

da Enr°Pai °»de Praticou nos fios-punes de sangue.
Operações, partos, moléstias das senhorasVias onnarias. Dá consultas em seu consulto-no, fl rua da Assembléa. 76 (]central 701, das 14 ás 16 horas

Cencia. t, rua N. S dc .
Bf4 1*'3, dss 8 1/2 as .11 huras

üm conffiçtó imminente
ac Magdalenn invadiram o 10" districto dcCampos, obrigando os autoridadee munieipaes a refugiar-
do garantias. O prefeito e „ „,„ wu„ l(.,,..ffrapharnin.BO presidente do Estado e ao ché-ic de policia. L' immincnle. um couflicto de-vido a precipitação das autoridades do Ma-gítalcna, porque n zona invadida sempre foii.ossa.

Esperam-se providencias do governo. Nun--¦•a houve duvida sobre serem os limites dozona as vertentes da serra.

polieiacs
! aqui pedin-
o delegado tele

Theresina, 27

1'ara
meninos escrofuíosos c

anêmicos

apuração Or^cm inalterada. 
"Respeitosas

saudações - Miguel Rosa, governador.»
íiear V. Ex compareci á primeira sessão ore-
da 

¦íioic.'1 
, ;T''a 

Le«isli,li^' Estado i-eah a-üa lio.e na forma respect vo regimento ao
I)T'AÍ vl,"0,-1,T-i;io, IH'0|,,'io s<)1» PrèskencDr Allrcdo Gentil de Albuquerque Rosa me-sidente eleito na ultima sessão ordinária le"g.slatura findn. Respeitosas saudações - Hn-go^de Castro, vice-presidente Câmara Legisla-

inunh'H-ev"a.* 
2? '-, 

•?n,í° a ,l0"'-a «* ^om-
S 

"i„ • lv?i r?cleil° deputado e na quáli-nade. de nresidenio ,iiiir„.. „„„..rr.. ,..:•,¦'.

A moríe tíe um posta e ]orna=lista
CAMPOS 28 (A. A.) - Falleceu nesta cidado o poeta Heitor Silva, que contava 25 annos de edade c era redactor da "Folha d(Commercio".

"—WlOPhw ¦ ¦¦»

:^ Dr. Dario Pinto íi
jj do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e das I
I 

creanças. Consull. Carioca ,.4. Das :! .is 5 lionts. |

andar), tslcp
em sua resi

(>>Díiv.-iii.-ina,8'i4 ttiep

I

Moveis

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
Oculistas. Largo da Carioca 83 sobrado.

finda .conforme djspõe 
"i^me,HoüpSidi 

Z
4l-?tiv, p.i 

SiCSSil0 Propnratorln Câmara Le-,jsi.iu\a Estado e nomeei seguinte comnils-sao incumbida de ;,ii„,,,. ,i„ ..„i:.,..i. ', ..
Plomas ap.-cscnía(iosBpe.os eandidatOs^^n
HuZTr^telroWArUlur mhci™> coro"^'
lòncs ,„ r 

° ° Hermí*no Brandão, Manoell-opes, na forma mesmo regimento para rc

rara a Virgem Cega
Fstã desde hontem sob a proleeção da Ir-mandado do Santíssimo .Sacramento da Can-delaria a des ven tu rada joven Maria das Do-res, a Virgem Cega.
Apresentada com o officio que o secretarioda secção dc caridade nos dirigiu, em nomeco br. provedor, a cuja piedosa iniciativa sedeve o aelo humanitário, Maria das Dores foiinsrripla como soecorrida provisória da He-pari,çao. da Caridade, aguardando umn vacapara entrar como pensionista cffcctiva noquadro das beneficiadas, com ns pensões in-stlluidns jiclit finada bcmfeitora D. Carl-l-,de Mcnozes Vieira, ' "

A crise na Guarda Nacio«
nal do E. do Rio

_Vae ser affixado 110 paço da Câmara Mu-nicipal da Barra do Pirahy, no Estado do llio,e a poria do quartel do commando superiorcia üliarda Nacional, a rua Visconde de ll.ilio-raliy, em Nictheroy, edital fazendo saber aos
coronéis Alberto Monteiro de Barros, coin-mandante da 17» brigada dc cavallaria; fia-noel da Silva Paschoal Júnior, commandaiüi-(Ia .W de cavallaria; José Pedro de Souza c
oliva, commandante da 51» de cavallaria; JoãoAntônio de Menezes, commandante da TI" de
artilharia, c Francisco Comes Teixeira Cru-
pos, commandante da 20" também de nrti-
lliaria, que não residindo elles na mesma co-
marca foram declarados ai,sentes n partir de
22 do corrente.

Afim de não perderem os respectivos pns-los devem aquclles officiaes se aiire.si-iH.il'
dentro dc .'!() dias ao chefe do estado-maior.-—0 coronel Octavio Guimarães, conimíin-
donle superior, recommendou aos coininiui-
dantes de brigadas que façam submelter a m-
speeção dc saúde os officiaes que, sob pre-texto de se acharem enfermos, solicitam dis-
pensa da escala dc serviço. Para essa medida '¦
nutonsou o coronel José Carlos, chefe do rs- /tado-maior, a convocar a juiila de saúde dal
qual é chefe o tenente coronel cirurgião de'
divisão Dr, João Caetano Monteiro.

í

íl

j
-1

Cunsiillurio: rua revi"-de 
Setembro 11. Uli, da.'

as A., llesiil, rua Maclmilo de Assis, ;i;l, Callole.

K' depois dc

connecimento pode.es memoros danuell-i commissão, nomeei outra composta Dr Anto.dõMoura e coronéis João Rosa, Norberto, Ve óso Convidados por mi,„ sssisÚr^rSSSr
&.°SSznt°fedS0S- -^-mVe^

.1111
public

-<J-ç-2^—o.

pfesos aadídos dos Correios
fluminenses

a prestações ícm
liador. !), Largo da
Carioca, !). — Souza¦*^«Aí»í/a & Comp.

O Sr. Dr. Octavio Tarquinio de Souza, ad-muiislrador dos Correios do listado do Rio,oificiou ao director geral solicitando provi-deuçias junto dos poderes competentes no
, ¦i,o,.,In--ST ci'octlliul<> o Pagamento dosvencimentos dos funecionarios addidos, cuja

4 situuvao âs penui-ia é aííiictiva. 1

. deputado Antoiíino Freisubstituto federal, procurador da l\e-- viee-iíovernador Estado, autoridadesadiKies, munieipaes e outras pessoas g?!
audnçõeTSÍ1X°M?Z «™**™*: AUe,?eiSsAlfredo Rosa, presiden

| Segunda-feira, 29
1 O ÁGUIA, no Trianon

Unas horas d>s franca hilaridade 8
¦ *ef»a. %—

e amanha que se realisa no thea-lio Sao Pedro o especlaeulo (duas sessões)dc cuja receita bruta a empresa Paschoal Se-grelo cede 20 °|° em favor do pecúlio eslásendo reunido para a Virgem Cena Será re-presenlma em ambas as sessões à 
'revista 

deItatil Pederneiras e ,1. Praxedes, «Meu boimorrei, , cujo centenário a festejar-se no dia1 de junho próximo é uma prova do iiisuecesso. - *-»
Os bilhetes pnrn essa recita acham-se desdeamanha a venda na casa Mendes Ferreira, ;'irua 5>ete de Setembro n. S2. aos seguintes pre-ços: lnsas e camarotes de 1" ordem, 108; ca-marotes dc 2», G$; cadeiras dislinctas, ÍIS; ca-deiras de 1», 2?; cadeiras dc 2" e galerias no-bres, 1.?; geraes 500 réis,

A nossa lista, que aceusava hontem a im-
portancia de 872?500, foi hoic angmentadacom o donativo de ,ri!)sO00, feito jior um leitor
» ,. kOn_, que se occulla sob as inicinesH. C, perfazendo assim um total de 422?500

O MOM EN2 O POTA'11 Ct >
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ELDOlt Bg NOüUElfêA m Para impureza
UO (.¦.-.J.-,:.:!i-5.

O Sr, Antônio Carlos pretende afastar-s«
por algum lempo da direcção dos trabalhos
parlamentares na Câmara dos Deputados, us
recentes suecessos políticos cm que tem sida
parle o deputado mineiro levam-n'o a fazer
unia temporada no interior, cm Juiz dc l*üi'.i
c JJarbacena,

E' assim que o Sr, Antônio Cai'os já solici-
lou ao Sr, Lamounier Godofredo que assuma
o exercício das funeções de "leader" da maio-
ria da Câmara, durante a sua ausência, queserá, pelo menos, de 'M a 80 dias. O Sr. An-
tonio Carlos partirá para Minas nos prima-ros dias do próximo mez.

li' provável que o Sr. Antônio Carlos não
volte a reassumir ns funeções de "leader" da
maioria da Câmara.

Tabellião NOEMIO Dft SILVEIRA
KUA DÁ AU-ANUÜUA«, -felopUorii, 6112
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Na«terrasse>» do Passeio Publico dá-se
uma scena original
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tf?.v pernetas sem tjravatas d espera au permissão para poderem entrar no jardim
• 'As alamedas do frondoso jardim do Mestr?
Valentim, em cujos recantos, bronzes de poe-Ias em altitudes mycMeas se encontram, o-
ino cantando as harmonias que o
l'.'i, lá onde os sonhadores >ão

togar inspi-
se pôr em

P"Wj I ' >ix 'ml

E * > ' mP : -»
IÍfÍ ::< ¦ M i-í-*'.iHSi

-Uma infeliz joven, penteia, recebendo o
obulo

fcontnclo com a natureza, enlre a terra c oinar, desenrolou-se á farde a scena mais ori-
ííinal da aclualidade, c também commovc-
gora.

Foi, por cumprimento das disposições de
totn herdeiro, que. de pequena fortuna havia
entrado na posse, annunciada a dádiva queali se devia fazer, ás 15 horas, exclusiva-,

csmolor. 0 exercito de pernetas agilnva-se.'remiam 
por uma "blague".

Mas não c possível — dizia um — por-
que A NOITE publicou.Pois fiquemos. Havemos de receber
qualquer cousa.

,— Eu — disse um velhinho — não descia
do morro de Sanlo Anlonio lia muito tempo.
Escapei do incêndio, arranhando. Desci hoje
para receber a minha esmola e não subo sem
vintém.

•— Quanto pensas que podemos ler?O tal "collegn" herdou cincoenta con-
tos. E' natural que distribua uns circo...Qual. Eu penso que não passará chi
niclccl.

Eu acho que vac mesmo á prata.Nielsel ou praia, l"do que vier chegobem.
Pois eu já estou fazendo cá os nicincálculos, de como vou empregar o meu dinhei-ro. O cobre vem c bem grosso—disse oulro.E assim iam matando o tempo. Nem todoseram daqui, do centro da cidade. Tinha vin-do gente de longe. Alé de Petropolis desce-ram pernetas. De repente, dous cavalheirosdesceram de um "taxi", á porta do jardim,lado da rua do Passeio. Um, moreno, forte,nervoso, e outro mais moço, bem joven ainda.O mais velho trazia unia "valisc" na mão.Esses eram os que iam entregar o obulo.Isso viu-se logo porque foram direito ao por-teiro do jardim e pediram que deixasse en-Irar os pernetas sem gravata.A' essa voz, moveu-se. a compacta massade estropiados, numa altitude impressionai!-

te. Um lampejo de satisfação passou pelosolhos de iodos. Havia chegado o momento.
O.s dous entregadores da oíferenda deela-raram que o aclo ia ser feito na "torrasse"

do jardim. A avalanche de estrópladõs arras-tou-se por ali c foi parar no lo-at desi-
guado.

Curiosos, om grande numero, lambem olitinham ido. A policia lá estava lambem, na
mais correcla das altitudes, auxiliando a
bella acção. Itcportcrs c photograpiios mo-
viam-se, tomando nolas e tirando scenas.
Poi organisado o serviço de entrega por meiode cartões numerados e rubricados pelo doa-dor — .7. R. Amaral. Distribuídos os cartões,
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Lm aspecto da distribuição dc cartões

Ac,ile aquellcs que, com o ,'ercm pernelasiossem lambem necessitados de ricurses.O annuncio como fora feilo ião havia slditomado a serio -por Iodos, mas depois que oSierclciro se fez conlieeer, confirmando a pro-imessa e permitlindo que o pliolograpliassemose lhe -publicássemos a pbotograjibia, a niu-guem mais foi licito sinão louvar nm lalpropósito.
V. a nova, correndo, foi despertar, por seustermos não só aquellcs que pelas ruas pi-ravain, eslender.do na calçada a sua peru;:de páo, ou expondo a mutilação. Tambémaquellcs que se vexam em vir para a meu-(lie;, liei a, preferindo soffror ;.s cluras necCi-sidades num canto qualquer, uão trepidarameia sair dos seus esconderijo^ em busca doanão bcmfazeja que se llir; cstciulia, uujiiiiomento.

r.a "ten asse" do Passeio Publico

passaram logo a rcsgotal-os pela imporlaií-
cia de 1? cada um. O.s cuca-regados da dis-tribuiçüo. informarain-nos que foram pagoslOU cartões, além dc outras pequenas quan-

sos, mu lhe
fsiòuornias sulr

Aos poucos o jardim, á beira-mar, foi sepovoando de estropiados. Homens andrajo-es pobremente vestidas, de pliy-idas pelos soffrimentos, apoia-dos em muletas, arrastando a perna finean-
l«o o passo duro; creanças, meninos indiflc-Irenles a saltar, prestos, com suas nernas d»
pno...

Os que haviam podido entrar, porque In-ravam gravata, tomavam os bancos e ali
çom os "eollegas", enlabolavam animada pa-Jestra sobre o assumpto, cominenlando a on-

JBiiial idéa do perneta rico. O.s que, pelos
jsens andrajos e por não terem gravata, nãoiliaviam podido penetrai' no jardim, cs]iern-
Vira do lado de fora, da rua do Passeio.

liormandq assim uma longa fila, estendidaao longo das grades do jardim. F., como es.tivessem juntos, irmãos de infortúnio, cadaiim contava a sua triste historia, de comoliavia ficado perneta. Curiosas & eonrno-'ventes historias, com leves cores de fantasiaf fundo de verdade.' As creanças, meninos na sua maioria, ti-Bham perdido a perna cm desastres de hon-«es. Os homens deviam tal infelicidade aacontecimentos diversos, na maioria apanha-nos por trem de ferro, havendo também mui-,los por enfermidades. Vn-., eram pernetas
/'.•longos annos; outros recentemente. Umve Junho, de setenta c tres annos, já era per-«ela desde doze annos. Esse nem mais idéa
/mim da perna que perdera. Oulro, era per-peta ha trinta e cinco annos. Todos chora-vani n falta q„e sentiam da perna perdida,amputado ou paralytica. Nenhum se davanem com fal modo de. locomover-se. pareccn-no n todos bem feliz aquelle que tinha pernaslivremente anclar.
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Ultimas noticias
da guerra

(Recebidas até ás 18 horas)
—•——• ...

A offensiva austriaca
LONDRES, 28 (A NOITE) - O cor-

rcsporuicnle do < Dnil) Mnilu cm Roma
enviou ao seu jornal o seguinte despa-
cho:

(Os italianos retomaram a offensiva
nas regiões d0 Asigo c de Lavaronne,
tendo por objectivo esse movimento, que
se desenvolve nas melhores condições,
encerrar os austríacos o cortar-lhes u re-
tirada para Rovereto.

Apezar dc se terem retirado cm mui-
tos pontos, os italianos não permittem
que os austríacos oecupem sinão uma
pequena parle do terreno evacuado, devi-
do á violência do bombardeio.

No valle Logarina, os italianos rcpcl-
liram, segundo informa o ultimo com-
municado offieial, os suecessivos ataques
dos austríacos, assim como no Adigc,
no valíe d'Arsa c em Zugna Torta, on-
de exterminaram as columnas dc tropas
inimigas que avançavam. A retirada da
ala direita dos italianos, no Astico, foi
motivada pela concentração de impor-
taníe artilharia de grosso calibre que os
austríacos ali fizeram. Em muitos pon-tos, no entanto, os italianos continuam a
manter-se firmes. Os alpinos expulsaram
os auslriacos dc diversas posições das
margens do Maso.

Os aeroplauos auslriacos lançaram
bombas sobre Caltrano e Lalisana, ta-
zeudo algumas victimas entre a popula-
ção civil. Em represália, os acroplanos
italianos foram bombardear as posiçõesaustríacas e os acampamentos em Vai-
torra e no valle do Arsa. Foi abatido um
aeroplano austríaco próximo de Garda.

O rei Victor Manoel e o gencralissimoCadorna não se afastam dos pontos de
maior perigo, incutindo animo ás tropas.

A extrema ala esquerda dos italianos
continua firme.»

A carni-íFâaâna de Ver-

PARÍS, 28 (A NOITE) - Os jornaessuissos asseguram que os allemães per-deram inutilmente, deante de Verdun,
nestes tres últimos mezes, 100.000 ho-mens por mez.

O kronprinz, diz um desses jornaes,lançou durante a semana, cinco divisõesde tropas frescas contra as posições fran-cezas, sem ter alcançado, na realidade,nada mais que reconquistar as ruínas doforte de Douaumonl.
Sob as ordens do kronprinz ha actual-mente dezeseis corpos de exercito, numtotal de 800.000 homens.

A defesa de Verdun
LONDRES, 28 (Havas) - O "Dnily Tde-firapn consagra um desenvolvido aitigo á de-fi-sa de Verdun, que classifica de exlraordina-ria e maravilhosa, e exalta 0 admirável espi-r Io do brilhante, perseverante c enérgico sol-dado francez.
A .situação em Verdun, diz o articulista, éhoje tao solida quanto era no primeiro di- dabatalha. Os allemães lèm soffrido ali perdasincríveis, c a victoria lia de sorrir aos exerci-los dc heróes que tão galhardamente cumprem»_sua missão, empenhaiido-se numa aceão quenao 6 exaggero considerar corno única na íiis-tona das guerras.

Um boato aleivoso des*
mentido

PARIS, 28 (Havas) — Communicam de -.ot-li-rdain:"Uma caria do burgo-nicslre de Nurembcrfí
publicada no "Deutsche Mcdlziuische AVoehensc» ri It confessa a falsidade do boato, segundo
p qual um aviador francez tinha lançado bom-Das sobre aquella cidade dias antes da decl; ra-
;.;>o cia guerra, boato que o cemmandante ,<¦o corpo de exercito da Báviera se•i confirmai- "

Uma assembléá agitada na Re-
slstejicla dos Trabalhadores

em Trapichés c Café ,
O tlieaoureiro é excluído po rliavcp cindo desfalque

A .Sociedade de IU\slsleiicla des Trabalhado,res eni Tni/ilehes e Café reallsott hoje umnasscmblea pnrn tomar conhecimento do umdesíahpie do 2:-1H.'l* veilflemlo nus cofres so-eines e nolo <iiiid é opontndo rosjionsnvol olifsuiirelrn. Emento t-:. Custodio, Na assem-hlín foi lido uni relatório de umu commi».suo cneiim-Kiidn de apurar osio cu.so. Issoreilo. estabeleeeu-se, i-ni torno dn» suas con-clusüos, acalorada dlscussUo, usando todos oi
prndoroí de llnfiiiagcm enérgica, mosmo vlo-lenta, por vezes.

A iissomblca cnlondia dever ser excluídodo quadro social o associado faltoso, que, noseu discurso de defesa, Tez um npncllo noscompnjuliolros, solicltnndo-lhos oíomoncln.Ilaviu errado, declarou, levado por BUggei-toes dc ináos companheiros.
A coinini.ssãn dc fiimnçns era lambem nlvoHe censuras dos oradores, ppf isso <jue, hatempos, ao balancear o cofre social, coiiela-lou um desfalque de 200?, nfio dando dissoconhecimento á direciona. Devia, portanto,ser destituída, pei» coniiivoncln moral, exela-mavam os oradores,
O Sr, Haphacl Munhoz, fl«n1 geral, falan-do, requereu a leitura de um documento po-hçial cm que figurava o nome do associado

Ricardo Pereira, aceusado de crimes de fur-Io, com aggrnvnutc dc violação de senhoras errcaitens, nos subúrbios. lissa Icilura despor-lou grande Interosse, porque Iticnrdo faz pnr-le da nuudldn conunissão. {".om Isso o Sr.Munhoz pretendia demonstrar á asscmblea
que faltava ao associado Ricardo autoridademoral paia funecionar em tal enrgo.O thesoureiro fez um discurso defendendo-se, qsslm como Ricardo 1'erclra, ambos sem-
pre aparteados.

Afinal, o asscmblea votou a exclusão doIhesourciro, passando, em seguida, a tratarda dc Ricardo, trnvaudo-se novos debates.
O MOVIMENTO ENTRE O.S TSÀPI-

CHEIROS E OS ESTIVADORES
Vão a caminho dc solução as divergênciasentre ns proprietários de trapichés c os tra-balhadores de estiva: a firma GenerosoFrancisco Alonso, da mais importantes, en-trou em accordo. devendo o serviço ser exc-cutado daqui por deante pelos estivadores cassociados da Resistência.
A' hora cm que nos reliràmos da sede daResistência, us 18 horas, continuavam os tralialhos da asscmblea.

"—————  ¦ ¦«»»¦ ....
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BBKsaçèss políticas m

apressou
a aceusaçaoComo é do domínio publicocontida no referido boato foi o principal argu-mento, cia Allemanha junto dos paizes ncutfospara justificar n sua altitude que dizia «crmoinada pela nggrcssão da França..*

O presidente Polncaréem visita á frente do
Yser

cin^nin-28 (A XOri?í) ~ ° PMsidenle Poln

1
O Sr. ministro do Interior asslgnou hon-tem á lorde as seguintes nomeações:
Oe supplcntes do substituto do juiz seccio-nal: c-iu floriano, Celso da Silva Machado; cmPaulista, Raymundo Coelho Damasccno; cm1'icos, Anlonio Rodrigues da Silva; cm Simpll-cio Mendes, 1" supplentc, Ilenedicto do Souzal.eis; '2", Manoel César Amorim, e 3", Nnrde-hno Gomes de Carvalho; c cm São Raymun-do Nonato: 1», José Rubem de Macedo,* c 2o,Manoel José" de Carvalho.
Foi também nomeado ajudante do proc.;.-a-dor da Republica, em Simplicio Mendes, Josétioines de Carvalho.

¦ ¦*•» 

Em, Formiga foram assas-
sinados pela policia

oito presos!
BELLO HORIZONTE, 28 (A NOITE) - «A

larclc- denuncia o assassinato dc oito presoscm Formiga, praticado pelo destacamento po-licial desta cidade. l
^Semelhante denuncia emocionou a popula-çao, pois n policia aqui fizera constar que-apenas se deu um assassinato, como iá tele-grapnel.

» -*i»fc ¦

A partida do Sr. ministro
do Exterior

O Sr. ministro do Exterior, que deveriaseguir p.i.„ uiusuii,, unicios a nordo doMinas Geraes", o 7 do mez enlrante, defe-
!uííA'y)ílí,l'd',' .Pretendendo agora embarcarpelo Sao Paulo", Motivou essa resolução dpS .Ex. a circunislancia da solução de certosassuníptos que dependem de sua presençanesta capital, cnlre os quaes o do Contestado.•—«—...

No DerbyrCIub
Baslnnlü intimada* estiveram ns corrida» dehoje, eujo rostiltudo foi o seguinte;
1" pareô — 1.5(10 metros — Correram! Dl-volte (Toiicrolll), Dymimllo (Barroso), Ura-

goata (I). Ferrei rn), Aimizoiie (Cláudio), Cou-
quisliidoni (li. Ilodrihin/.), I.e VolIA (l.o Me-
ncr), Demônio (I). Vuz.i, ÚleUdurn (11. Cru/.),
DoilBU (.1. Coutinho).

Venceu líriigcuitii; cm 2' Demônio c cm ',iu
Dynatnlte.
Tempo, 101" ü;!>.

1'oules: 169800; dupla, 20*500.
Embora pulando mal, Cragnalá, logo na

primeira curva, arrebatou a ponta a Demônio,
nella flrmaiido-so nló vencer firme, por Irus
quartos de corpo, Na rccln do'Ilaraaraty De-
moiilo entregou a segunda posição a Dynaml-
le, para rocohqutstflJ-n á cnogadn, por pesco-
ço. Dynamite conservou o terreiro logar,

2o parco -~ 1.600 metros — Correram: Ro-
milda (/abala), lmago (I), Suarez), Majestie
(A, Fcrnahdcst), Cadorna (Lo Meucr). Mlss
Florcuco (D. Ferreira).

Venceu Majestie; em ÍT Cadorna C cm !í°
Romllda.

Tempo, 1(10".
Poulesi 475000; duplo, C078000.
Ao pulo de salda Iiuuge c Romllda tiveram

a ponta, mas, pouco depois, Majestie aviin-
çou, travando lula com Romllda, ficando lma-
gc cm terceiro. Umn vez livre do Romllda, na
ponta, Majestie resistiu á atropelada fin.il.
Iriuinpli.indo por 1 1,2 corpos sobre Cfldnrun
que, corrido dc alcance, atacou no ultimo nio
mento. Romllda fui terceira n dous corpos.

!l" parco — 1.609 metros — Correram: Mer
ry Itay (A. Fernandes), Mnrvcllous (E. Ro
driguez), David (D. Vaz), llellc Angevinc (Zabala), Mislella (Marccllino), Insígnia (D. l'ei-
reira), Zello (It. Cruz).

Venceu Marvcllous; em 2" Mislella e cm
II" Mcrrv llav.

Tempo, loti" i;5.
1'oules: 26S00O; duplas 1185-30.
Pulou na ponta Insignia, atacada logo por

Bellc Angevinc c Marvcllous. Na primeira cnr-
va llelle Angcvlno tomou a posição principal,
seguida dc Marvcllous. Fslc derrotou Bellc
Angevinc na recta do rio e, uma vez na pon-
Ia, conservou-se alé o vencedor, derrotando
Mislella por um corpo. Fsla, corrida de ai-
cánce, derrotou Merry Bay, que foi terceiro,
por dous corpos.

4° parco — 1.609 metros — Correram: Jof-
fre (Cláudio), Barcelona (Le Meucr), Maipu'
(E. Rodriguez), Ali Righi (Zabola).

Venceu Joffre; em 2o Ali Ilighl c em 8"
Barcelona. _

Tempo, llir." 315.
Poules: 13S800; duplas, 18* 100.
AU Right pulou na ponta, mas logo a ce-

deu a Joffre que, senhor dessa posição, ga-
lopou A vontade para vencer facilmente por
Ires corpos. Na recta do rio Barcelona atacou
e dominou AU Right, desgarrando, entrelan-
to, na curva final e deixando, por isso, Ali
Ilighl conseguir ò segundo logar, o que fez
por meio corpo. Barcelona foi bom terceiro

5" parco — 2.000 metros — Correram: Gui-
do Spano (D. Ferreira), Fidalgo (E. Rodri-
guez), Buenos Aires (P. Santos), Jacy (1).
Suarez) e Ornalinho (Marccllino).

Venceu Jacy; cm 2Ü Ornalinho c em 3" Gui-
do Spano.

Tempo, 128" 415.
Poules: 579700; duplas, G!)?100.
Jacy puxou a corrida, sendo atacada por

Guido Spano. Deixou-o passar no final da re-
cta do Itamaraty. Guido Spano sustentou a
ponta alé a entrada da recta final, onde foi
batido por Ornatinho. Na passagem dos car-
ros, finalmente, Jacy reaccionou, subjugando
os adversários e tritimphando por corpo e
meio. Ornalinho foi segundo a quatro corpos
de Guido Spano.

G° parco — Ü.000 mclros — Correram: Ar
gentino (D. Ferreira), Zingaro (Zabala), Com-
cob (Marccllino), Calepino (Cláudio) e On Ko
(F. Barroso).

Venceram 1", Corucob; 2', Calepino
Argentino.

Tempo, 182 4|5.
Poules, 26$300; duplas, 01,5100.
7o pareô— 1», Nyoh; 2", My Heart, c

Hal pi n.
Tempo, 108 ,T5.
Poules, 32?800; duplas, 56$500.
Movimento geral, 8G:7-11?000

tm favor da eda-
cação miliíar

A cosilercncla desta
tarde na U^ia^ dos

B. no Commercio
Desejando a União dus líinpregodos no Com'

mordo ver o nlovniitnmoulo dn cducaçAo duclasse caixcriil, de (pie é um dos prestigiososórgãos cm nosso meio, convidou 0 1" ieiicn-
tu Dr. Paes Brnsil para rcalisar uma eonfe-renda sobre esse assiiuiplo, o quo foi feilohoje á tarde, na .sí-dc- da Ulllilo, cm jliostnçftdc elevado numero de associados. O confe-
renclsla começou fazendo um appello it mo-cidade tpic tabula no commerclo, mostrando os
perigos a que se expõe um paiz nfio militar-
mente organisado. No preparo para a guerrareside o maior faclor da paz. Só assim prepn-rodos poderemos defender o evoluir da nossa
grandeza econômica, Fundemos por toda par-lo, diz o orador, escolas de civismo, combata-mos o nnalphnbellsmo do mesmo modo queo&magamos us descrentes que Inficcionain osnossos sentimentos dc esperança c de fé. Es-CFpolhemos por toda a parle a Instrucção como
espalham por toda a parle a hulha branca asnossas cachoeiras. Que liaria da Unlâo dosl-.inprcgados no Commcrcio essa scentellui docnthuslosmo, quo castigue n crise de c.iraelee

n maior que nos assola no momento crlti-CO que atravessamos. Façamos partir deslncasa o rcsurglmento das escalas dc civismo e(le piilrlollsmo, (pie representam n melhor cmais pratica solução do problema da defesa na-clonol, ns sociedades dc tiro, a Confederação
do Tiro Brasileiro.

Funde a União uma sociedade dentro do queestabelecem as nossas leis, uma escola mixtacivil e militar, onde os direitos do civil se-
jam barmoulsndos co mas obrigações do ml-hlar,

Si ciueremns, diz, estejamos preparados paraa guerra. Bse preparo, porém, nunca serácompleto si o exercito uctivo não puder contarcom uma reserva capaz c effieienle. Dous ca-ll.inhos existem deante dos senhores: aguardara lei do sorteio em plena execução e interrom-
per a carreira por uni ou dous annos inlcn-slvos de inslrucção militar na cuserna, parase- fazerem reservistas, ou incorporarem-se emuma sociedade de tiro e, suavemente, sem in-tcrrupçno da carreira c interesses, freqüentarlis aulas dos cursos dc liro e evoluções do in-f ntaria, prestar exame e estar prompto a pre-slar os serviços que o Pátria exigir. Ha :.in-
dn um terceiro, diz o orador, mas .-sse lenhorepugnância cm lembrar-vos: fugir, lornnr-sorefractario, nas maltas ou no estrangeiro, . us-cando uni covil para esconder a infâmia, aeleshonra.

lisse caminho, porém, não é compatível coma nossa raça, com cs::e passado de glorias(]uc é a herança que nos legaram os nos A nn-tepassados.
O tenente Paes Brasil encerrou a sua <- '

renda por entre eiithusiaslicos npplnusos,
' *" * ¦*BW>&^—* m

Inaugura-se em Bello Ho ri-
zonte um fabrica de calçado

BELLO HORIZONTE, 28 (A NOITE) - Foihoje inaugurada, com a presença do prefeito,deputados, autoridades e imprensa, a grandefabrica do calçados "Andalusa", propriedade(Io Sr. < Francisco Soares. A fabrica possuemaclunismos completos e aperfeiçoados paragrande producção de calçados finos. A Miainslallaçao custou 80:0008000.
¦M,^Ml^,*^"^"jg^l«*«uius^gni»!»««i«u»
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na

ontGstado entre mnnicipios"uminenses

meammiÊmaitemBmfaamMmaassm m

•^ multidão porlãà 49em frente ao
Passeio

c^L^P, ÍUJ,R'1icf f-'"c não haviam podidocompaiecer, mandando aprescular cartascem seus nomes e residências.-

Quando era feitn a dislribuição do obulomuw-aia-se. cspaçadamcite, alguns proleátps
in a

a pena

1111! IS,

sai de

di.'ia

m
Eslava checando i hhvü m*»»«ín- - 1*ssame. monograplua Inslorica e geógraphic

í-iiirrl, ,i„ „T a Jiòra mareada pnra n do município de Monte-, Claros c euio autrcalu-ga do obulo e nao apparecia a herdeiro•#> puJfliofstà Sr. Utíúno Çia.n^i.

da parti de alguns pernetas, que ach
quantia insignificante.Por dez tostões não valia
casa, dizia um,Só de passagem en gasloulro.

Outro não quiz mesmo rc
 - -———-—¦-*—saSSE-si*,!.-»—<*-—

Uma monographia do muni-
cipio de Montes Claros

DEIXO HORIZONTE, 28 (A NOITE) — Ho-
je saiu á publicidade uma volumosa e inle-

ia histórica e geógraphica
or

As informações do chefe
de policia

Ah!,VAa c-° tcüePrfl">mo que publicamos emoulro logar, noticiando a imminèncta de gra-ves conüiclos enlre as autoridades de Cara-pos o Magdalena, por questão de limites mu-nicipiaes,_ resolvemos ir a Nictheroy colheralgumas mformaçeos de origem offieialInfelizmcnle nossa visita ao palácio do In-ga loi de todo estéril: lá encontrámos apenaso porteiro S. Ex. o Sr. Nilo Peçanha cs-tava por Ilaipava, dc onde deve haver regres-sano a hora em que esta folha estiver em cir-cuiaçao.
Resolvemos então ir á Chefatura de Policia,onde depois de recebidos pelo Sr. AlencarCoimbra, delegado auxiliar, conseguimos asseguintes informações do Sr. Eugênio de Ma-cedo Torres, chefe de policia: 

"
~ Recebemos na realidade telegrammas dodelegado do Gnmpos, dizendo que as autorida-des de Magdalena haviam invadido o 10" dis-tricto daquella cidade. Tomámos as pròvidcn-cias que o caso exigia, pelo seu lado policial,providencias que deverão ser ultimadas deaccordo com as ordens que receber ainda hojedo Sr. presidente do Estado, que deve regre'-;-sar de Ilaipava ao anoitecer,
Como lhe indagássemos da natureza de lacs

&6m.ça$osttiira
A's 18 horas foram pedidos os soecorros daAssistência para um ferido, eme se dizia abala, na estação de Cascadura.A policia ainda de nada tivera conheci-monto.

inlcn-
talvez

Temos conhecimento «e quo o Sr,dente. Leite llibeirò vac apresentaramnnhã, um projecto relativo aos pequenosmercados. Os dous que ainda existem eslãoa^ pique de ser demolidos, segundo n inteu-çao do prefeito revelada cm sua ultima men-
?a??m. A idéa parece ter talhado. O Sr.bçite Ribeiro está estudando a raiflo disso0 julga que ella reside na proliferação devendedores ambulantes, quo desrespeitamdesassombradamente as prescripções da hy-gicnc, concorrendo para o desenvolvimentodas moléstias do apparelho gastro-intesti-

E' pensamento do Sr. Leite Ribeiro dotaros mercadinhos de câmaras frigoríficas, on-de possam ser conservados, sem despesa ai-guma,. os gêneros alimeutioios, iucluida fcarne. O projecto, aliás, crea obrigações paraos açongues, estabelecendo que cada um sciadotado de uma câmara de conservação. Fmais: o projecto prohibe que os ambulanteslaçam o seu negocio cm umn zona marcadapor trai raio dc um bllometro distante dccada mercado.
'" ' "' -~"  i my-*o*if•*)^"é«h ri- ,,, | ,M _

a festa na Cruz Roja
Ibspaiola

Villa Isabel X Boqueirão
Confirmou plenamente a expectativa o jo-

go hoje desenvolvido r.o campo do Jardim
Zoológico, enlre os prim -iros e segundos"Icams" destes dous clubs.

Os anlngonislas, cm ambos os "ir.alehen*'.
cmpenhnram-se valentemente na luta pelacobiçada victoria.

Muita genle assistiu e appiaudiu os feitos
de ambos os clubs nestes "raatches", que ler-
minaram com os seguintes re ullados:

Primeiros "leams": -
Villa Isabel — G. i
Boqueirão — 1.
Segundos "tcams"(
Villa Isabel — 0.-
Boqueirão — 0.

America X Botafogo
Com grande numero de assistentes reali-

sou-sc este "malch". Anles do inicio do jo-
go teve_logar a inauguração das novas e con-
fortaveis archibancadas do America, que se
revestiu de grande solemnidacie.

Ambos os "matches" foram jogados debai-
xo dc uma almosphcra de sympathia pelosconjuntos.

A luta entre os segundos "tenras" foi opti-
ma e pclejadissima, terminando com c ile
resultado:

America — ít.
Botafogo — 1.- '
Iniciou-se. o "match" entre os primeiros"leams".
O jogo desenvolvido por ambos os anta-

gonistas foi forte c cxcellenle, cheio de bel-
los lances e peripécias.

A luta, que terminou com o resultado abai-
xo, foi constantemente applaudida pela nu-merosn e fina assistência: "

America — 2.
Botafogo — 1,

COMMUNICAOOS
A harmonia das linhas e o encanto
do conjunto são sempre encontrados

nos moveis que fabricamos

Leandro Martins & C
OURIVES,~39-41-43

OUViDúK. 93-05

A nDEPBNDENCU"
Grande exposição de moveis

Rua do Theatro n, i~ToIephone 476 G,

MaLmm^ OB
E* quem dá u lortun.i mais rnplan nas loterias e oi-erere maiores vantagens ao publico

RUA DO OUVIDOR, 151 gua 
«Ia.Quitanda, ™ (cm,

moiro de Março, M"^"filiid: rua Quinze de Novembro
5O—S. Paulo.

ioda as o 1 v a s
vAiv^1""""^ er™vaes "o PALÁCIO uASiNOIVAS: — 8.1 Una uruguayana Sil. — rlin _Peçam catálogos.

engealiciros
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laioaiiisio
m Umtí

mm
Antônio

posse da nova direciona
di.

Realisou-se á tarde Icmnidade da posse

providencias, o Sr. chefe de policia resolveu
guardar silencio, 110 escrúpulo de nos scien-tificar de fado:: cuja publicidade depende daapprovaçao do Sr. Nilo Peçanha.

O Sr. Eugênio de Macedo Torres nos avan-cou todavia ser cxaclo o despacho que rece-liemos c serem conhecidas as disputas levnn-tauas na zona em questão, a propósito dos li-mites naluracs das vertentes da serra. AoCongresso, porém, compelia a discussão do Ás-suniplo, concluiu S. S.

GUF w

dc

PROSEGU33M O5!
NAVIOS ALLEM.UJtí

LISBOA, 28 (A. A.1 —
actividade, noito i- di.-i

OS

Tpsegucm com gran-loilo e dia. no Arsennl de .Vari-nha, cs trabalhos cie reparação, qne eslão sen-do feitos nos navios allemães requisitados pelogoverno, achando-si ess*i_ trflSiallios. qaasifiçucluidajk.

nova junta direclora da Cruz lloia üspa-nola-, O aeto teve logar no salão dó Centro(,>allego, com a presença de regular numeroue membros_ da colônia hespanliola, Depoisda posse da uinl , que eslá assim constituída:presidente, D. Nicasio Marlinez; viec-presi-dente l). Evaristo Doniinguez Souto- 1» se-cre-tano I). José Cliinchllla Perez; 2' secreta-no, U.. Manoel Rodriguez Varela; 1» thesou-rciro, D. Constantino Sequeiros Dárriba; 2olliosoureiro, D. Adolpho Perez Teijoira;' vo-«aos: D. Juan Lopez Jaraba, D. FranciscoPuseual Çamlo, D. Delmiro Cnbalelro, I).Manoel Vidal Sotclino, D. Antônio AurélioI crei Gil, I). Amadeo Sequeiros c D. José T.o-pez Vnsquez, falaram os Sr.,. Ricardo Eliasdircclor da "Espana Nueva", Dr. Anlonio deia (nesta, pela Beneficência Hespanliola DJosé Chinchilla, Dr. Estellita Lins, pela 
'Cruz

\ermelli.a Brasileira e i). Ricardo Perez'chaueeller do consulado hespanhol. Tolo'eçses or.dores se referiram com enlhusiasmo úobra du associação, cnalíecendo-lhe o pane]cniç he cabe desciujjciiliar perante r huma-niuauc.
Terminado""tincli

*'* ""--^ Vlliíi

os discurso? foi servido um
.'212,° focada», «a cuanoBafiní» \a-

Os trabalhos no inquérito feilo no fí" dis-tricto sobre o incêndio, que se suspeita cri-minoso, do morro de Santo Antônio, vac seavolumando, nvolumondo-sc tambeni os ándi-cios de criminalidade dc '-'Casaca de Ferro",sobre quem, no entanto nada de positivo temapurado a policia, Poi ouvido pelo Dr. Al-buquerque Mello, delegado ciue preside. oinquérito, o Sr. Casemiro Gonçalves Garcia,fabricante dc água sanitária, que declarou terrecebido ha tempos unia proposta de "Casa-
ca" para "incendiar uma casa", sem allcgar
qual fosse, o que elle, indignado, rejeitou.

Proposta idenlica, disse Casemiro, foi feitan Anlonio llibeirò dos Santos, ex-empregado
da Cervejaria Brahma, actualniente vendedor
ambulante.

Depondo, Anlonio negou que houvesse rc-
cebido semelhante proposta. Pez então a po-licia uma acareação entre Anlonio, "Casaca"
e Casemiro, de que o escrivão Dr, Anor M.ir-
garido lavrou o termo. Casemiro sustentou
firmemente o seu depoimento anterior. An-ionio, com evasivas, titubeando, continuou onegar que houvesse recebido propostas de"Casaca", deixando duvidas sobre a veraei-dade do que aífirmou.
_"Cns.sea de. Ferro" desmentiu a$ aceusa-

ções, dizendo mesmo que nem conhecia si-
quer as duas testemunhas.

Stuüo ouvidas aânda outras testemunhas, *

Construcções ,.,y^^^ civis neios
Nuno OzorSe úq Almeida e

SerzedsISo Bèhltea Mendes
«Jornal do Urasit». õ- andar

MARIA. ONjJlNA SYDOW
(FALLECIDA EM S. JOSÉ' OÜS CAMPOS)

Jülia Gonzaga de Campos, Dr. Gou-zaga de Campos e Lauro Camargo
f,ra'J5el, pães e irmão 3c MARIA ON-DINA SYDOW, convidam os seus pa-rentes e amigos para assistir á missao? sétimo dia que, pelo sen descançomandam resar na matriz de S. João.nptista da Lagoa, segunda-feira, 29 do !

mente Tlnd^' «^"adeceudo antecipaimenie a todos que comparecerem ade religião e caridade.

eterno

ess aeto

Vencravel Irmandade de Nossa senhorado Rosário e S» Benedícto
ISRAEL ANTÔNIO SOARESA Irmandade, de Nossa Senhora do

finado ISRAEL ANTÔNIO SOAI1FSagradecein a todo.-; os irmãos e amigosque se dignaram acompanhar os res-tos mortaes ate á ullima morada e dcnovo os convidara para assistirem aos suffra-gios que farão celebrar em sua egreja ánia-segunda-feira, 20 do corrante, ás 10 ho-Desde 3a antecipam agradecimentos,

£Êk

nha
ras.

eneme coronel João Antônio
de Oliveira Valse

deMana Leonor de Oliveira Valle afilhas, Dr. Miguel de Oliveira Valle,l'rancisco de Oliveira Valle, José Cnr-doso Lopes e senhora, mandam cc-lebrar missas por alma de .seu saudo-so sobrinho e primo tenente-coronel
ANTÔNIO 1)1- OLIVEIRA VALLE, naegundn-feira, ^0 de maio, na egreja cie S;ínraucisco cie Paula, ás 9 1|2 horas da manhã.

JOÃO

Philomena Rohcría
José Seardino e esposa, irmão, ir-mas, convidam seus parentes o pessoasde amizade para assistirem á missa,

_scxlo mez. amanhã, Ü!) do corrente, á?horas, ria egreja de São Joaquim, íí
ma de São Christovão, pelo aue doido'

lã 3í confessam gralo^

,,

i

¦** '"'íi



À ilha de Fernando de
Noronha

A excursão tio goveir-
natior de Pernambuco

A NOITE— ÜOitíingO, 2h «_ Maio de t*)i6
Buli»:....-•-.- *W*1 li-, -.. r.l, -!(•-. „. »•-.-.¦ !.¦,., _ ,. 'A. ..-,¦_¦ -,,'.. II- ii.fw.--K j.vil

Pelas associações

Dcisr-rlpçSo fi«iuiir«i|i!ilt*.av lilsl->>
lit-.íi « ir.tniomif.il

Pela policia Iclcgríiphlcn expedida do He-
otfo sabe-se aqui que o Sr. Manoel Horba,
governador tio Pernambuco, se acha em ex-
cursflo nu llhu de tYriiiuulo de Noronha,

A propósito dessa 'iiigcin, cm que o Sr.
Manoel Uorba deixa transparecer o desejo
um' nutre do fa/.er o listado so aproveitar
das vantagens quu aquella íllm lhe propor-
clima, tomámos a resolução dc dar nus nos-
sos leitores uma indicia resumida da situa-
vão gcoitrophlcu, da historia o das condl|doi
cconuinlcns de Fernando dc Noronha, que
nos forneceu o Dr. Ulpldlo Figueiredo,

A ilha de Fernando do Noronha está sllun-
da em 3"80-20" do l.ut. S. o 10M0-80" do
LoilR. 00 O, ilo Itio dc Janeiro, c em I.nt.
30.')" Mcrld. c 32u20*- dc Long. 0. do Grceu-
wich.

líiln medo em sua maior extensão, de Stí.
a NK.. seis kilonictros sobre Ires cm sun
maior largura.

A ilha c em geral montanhosa e quasi qu-s
contornada de rochedos mais ou menos ele-
vatlos c alguns quasi inaecc.siveis pelos ia-
dos do oeste, mi! q leste, uotnndo-.se pelo
lado norte algumas praias commodos o mes-
mo pllloreseiis para embarque o dcscmhari|iie.
Apresenta, porém, no interior, nu parte cen-
liai, algumas planícies, cuja superfície em
geral deixa ver disseminadas quantidade de
soinus e massas avulsas de dura-; e. escura-;
pedras, noluudo-so algumas de grandes di-
me n m'ics.

A estruelura geológica d.i ilha é Ioda ile
origem vulcânica, como atteslam não só as
suas rochas, com exclusão, porém, de qu
quer maleria giuiiilica. como ainda as lies
crateras de extlnclos vulcões, claramente de-
terminadas nos lugares denominados Atalaia
Grande, Morro Francez e Santo Antônio,
cuja* luxas impetuosamente arrojadas e su-
breposlas explicam essa grande cópia de
massas pétreas que burilam cin quasi sua .¦
laüdade a superfície do solo, c formando
accidcnles mais mi menos pronunciados que
se notam, Iodos da mesma constituição e
natureza.

O Sr. conselheiro Ruhon, tratando da con-
stiluição geológica da ilha e, parlicularnien-
te, de sues rochas, di/: ".Jíslns rochas são
de origem plutoulcn, com exclusão, porém,
de qualquer matéria granitica. Coiiipoeni-se
de trachytes e de basatlos, cuja ostrueturn
varia de unia a outra localidade, Ora alie-
ciam a fôrma prismática, dc que n morro dc
S. José, pelo lado do liorlc, apresenta hei-
Ias amostras, e ora são, ou grandes massas
que servem de ossadas ás suas montanhas,
ou fragmentos mais .mi menos volumosos,
que se encontram dispersos pelas praias, 'ia
superfície, e a diversas profundidades do ter-
reno vegetal, c até de envolta com o terreno
scdiuieiitario, disposição que revela os aba-
los que soffreu esta região nas primeirascdades geológicas. Alem destas rochas e dos
phouolilhus, cujas lâminas sonoras por ali
jazem em camaJns sehislosas, lambem se
manifestam em vários pontos, lauto na ilha
dc Fernando de Noronha como na nata e
em alguns dos ilhcos que o cercam, impor-
tantos bancos de carbonato dc cal. que assen-
tam sobre um strnclo de conglomerados, e
é acima daqucllas formações que jazem os
deposilos argilosos, base dos terrenos vete-
taes''."A analyse chimica, de accordo com os
phcnoincnos que estão no alcance do exame
ainda o mais superficial, provaria certamente
que o solo aravel destas ilhas é o resulta-
do da decomposição das rochas loeaes, apre-
sentando não somente silicato de alumínio
no sen maior eslado de pureza, constituiu-
do desl'nrle mngnificios veios de. kaolin, eo-
mo também outras argila..- tintas de oxydos
dc ferro, mais ou menos h.vdratados, on de
delrictos de matérias orgânicas em dissolu-
ção. Como quer que seja, ó esle .-.ólo de
admirável fertilidade."

Uni reinando de Noronha quasi que não
existe a mais insignificante corrente na es-
tação calmosn. Nu inverno, porém, nianifes-
taiu-sc varias correntes em diversas dirc-
ecoes, para o mar. o formando leito em sen
percurso, mas de insignificantes proporções.

Nolain-se diversos itçudes, fontes OU po-
ços em differenles Ioealidndes,

Gs poços ou cacimbas coniervani água to-
do o anuo, possuindo iilguiuas importante."
propriedades medieinaes.

O clima da ilha é muilo salubre.
li' quente c encerra pouca humidade- mas

o calor é refrescado pela constante viração
que sopra.

A data precisa do descobrimento da ilha
de Fernando de Noronha é inteiramente des-
conhecida.

A caria regia de sua doação, firmada em
lll iie janeiro dc 1504, em favor de Fcrnão
de I.oronha, que novamente a descobrira, In-
dica não só que a ilha foi descoberta entro
os annos de 1500 a 1503, como ainda não
havia sido seu primeiro descobridor o refe-
rido Fcrnão de Loronlin.

Em-1612 o padre Cláudio de Abbeville,
missionário capuchinho, que fez parle da ex-
pedição franceza que veiu conquistar o Ma-
ranhòo, aportou na ilha c fez a seguinte
desc.ripção:"No dia ^5 de junho de 1(112 ancorámos
defronte da ilha. Tem esla ilha cinco a sei-:
léguas de eircumfercnela; é bonita e agra-
davel, c uma das melhores terras, si assim
se pódc dizer; muilo vigorosa, extremamente
fértil, capaz de produzir ludo quanlo seja
útil. Encontrámos melões, girimuns, batata';,
ervilhas verdes e outros frutos exeelleiile*,
limito milho e algodão, bois. cabras bravias,
gallinhas triviaes, porém maiores que as da
França."

Pela deseripção feila pelo padre Cláudio
do Abbeville vê-se que cm 1612 a ilha li-
cara deserta e inteiramente abandonada e as-
tini pormaueceu até a sua oceupução pelosRollandezes, em 1(>29.

Expulsos os hollanilezes, em UiiiO, por for-
ças porluguczas, sob o commando do capi-
tão lluy Culaza Borges, caiu a ilha nova-
mente sob o domínio hollandez, em 1635,
sendo chefe da expedição o almirante Carmo-
liszoon .loi.

litn lliõ-l, em virtude do art. 'JO da capito-
loção firmada no Recife em 26 de janeiro,foi a ilha oecupada por forças porluguczas,sob o comutando do mestre ile campo Fran-
ciseo i\r l-igucirõa.

Em 2-1 de setembro de 1700 baixou el-rei
D. Pedro II uma caria regia, determinando
que a ilha dc Fernando de Noronha ficas-
se pertencendo á capitania de Pernambuco.') solo dn ilha de Fernando de Noronha édo uma fertilidade prodigiosa. Produz bemtodas as plantas da,-, diversas regiões qiiaali lèm sido acclimailas c cultivadas, prin-cipalmcnlc na estação invernosa, em
abundam as plantas horteines e diver•neros das ciic.urbilaceus."A ilha ue Fernando de Noronha, diz o
general Abreu c Lima, pôde ser o cclleiro dePernambuco, lanlo mais porque não podemali conservar-se os cereaes. iioi mais de Ires
mezes, visto que são acommetlidos por um
insecto da faniilia dos coleopleros, qne usttestroem. Antes de tudo seria conveniente en-Saiar algum methodo para conservãl-os. Além

prodigiosa produeção da •namlinea, muiloom amido, do milho e do feijão, pode-ria produzir enorme quantidade de bolaiillgleza e, mesmo, dc batata doi
Rainha, muito nutritiva, não só

rs* \s\s**\f^*\* "w- *V \S\m~\*f\S W

A-.nm-i.ir.il* iii-ri.iiifirii dc Pharmioeutlcoi
Nn sua ulliiiin assembléa deliberou estaiissoclaçào nomear a sogululo comiulssílo pa.ra elaborar n inoçflo que devera ser apruson-Ilida aos poderes competentes, iippclliiuilii

pura a reforma do nctual regulamento da Dl-rectoria Oornl dc Saúde Publica un parte ie-lallvn a pharniaclai loiioral-plinrinacoutleoGesar Diogo, em liomciuigoni* coronol-pliar-nineeullco Alfredo .lo-é Abrantos, rcprci.cn-laudo a classe pliarmneoutlca militar! plinr-maecullciis: Herculano Calmou dc Siqueira,
Itcynnldn do Sou/a Castro, Luiz Cardoso dcCerqueira o Francisco do Albuquerque, repre-sentando o funeelonallsino oi vil i |)linrniacou>ticos Alfredo du Sllwi Mnrelru, Manoel (lou-
calvos Paes Sobrinho o íloynnldo de Aragilo,
rcpresenlanilo o còmnicrclo pliai inaeculico;
pliarmaccullco José Õomes dn Cruz, ronre-
sentando o cominarclo droguista, o o piior»maceiitico Domingas de liar ros, rcpresciilun-
te inlellcclnal da associação. Por proposta
do pliiirmaceiilieo Francisco dc Albuquerque
foi occoilu ii indicava.i do nome do pluirniu-
coullca Luiz Oswaldo dc Carvalho para, ua
qualidade de prcsldoilta da associação, loimir
parte mis trabalhos d» commissão.

Syndlcato dns (). Panlflcadores
ICin reunião niile-houlciu cffeclunda foi no-

meada a coimnlssfio executiva que. deverá ge-
os destinos do syiitlículo, ficando assim

constituída: Josú Augusto de Paula, Adelino
Pimentel, Aiilnulo Uesolvldo a Francisco Ali-
gasto de Paula. Hoje, ás 12 horas, na Fede-
ração Operaria, houve "malinée'' comnieiii.)-
ralivn do annivcrsario da fundação do syndi-
calo.

Era um louco!
No quartel dn 1" brigada de c*'aliaria, i-m

! ào Chrhtiiván, deu-se lioiilim um fneto liiv
te .• liili'1't'tisatilc, ao inesiiHi lompo,

,Vs II horas, mais ou iiicimi, um moço lie lll
vestido, pcneliMiiilii pelo portão largo du qiiiulei, fui varando os corredores, i' oillroil pelo
gliblnelo dn general Cardoso, cnuiinuiiduiilc
«lesta brigada.

Chegou-se li mesa onde estava o general, dechapéu enterrado nn rabeca, poz-sc a inuxci'
em vários papeis c oflieios ipic estavam so-

1 rc a mosa.
Uns lia e .lupols rasgava c è\\\ outros p.i-nha a sua asslgiialuru.
0 general Cardoso, bom como os officiaes

que estavam m> gabinete, espantados, sem fa-/.rem um inovlinoiito, olhavam mudos o moco.De repente, parou, ollmu par') •• eone il, ciCominandnnte, qual é mesiu, o mm papel mi as minhas funeções nele quariel'.-Itlram-se os presentes o viram entjo que o
pobre moço era louco.

Imiucdlntameute, 0 general Cardoso, depoisdo mandar indagar, determinou que um offi-ciai levasse o moço ú sua casa,
A família do pobre demente agradeceu eeonfossou ser o mesmo louco u ler sido nhi-ii.iio da Fscolil "nlylceliiiica, estando aii-eii-le dc casa ha um dia.

-*•**--

A lyiica do Apollo Os bairros
"IL (ÍÜAKANY"

o tpollo apanhou hontem n sua melhor
casa da temporada lyrlca quu nollii fiv, i
companhia Ivrícn popular tio.. Srs. li iloll t
iillloro, (i Apollo uiicliuii-su lllternlmunto,
ISnchcr-se-la, por pprlo, o Lyrlca,,¦ "II Qiifl«
niu.v", a mal-, conhecida purtiiuru n 'cloni'1,
aqui c uo eslrangulrol eoutliiiin sendo, feliz-
mente, nina das nossas propriedades qu.- mal-,
enchem de orgulho o csplrllo brasllelrn, mi.
mel leo por iwccilrieiu nos tciiiiius que cor*
lem. li é por assim ser, de Icíln, que Intl.i
\ez que a cantam, cm qualquer dos Ihcitlms
cariocas, o natural successo do bilheteria re-
glsta-sc o por do sempre relativo exilo nr
tlilico, lix pi leu-se, de nu Ira parle
cerio ponlo. esse sempre relativo c
llítlcii! ha annos que nos não é dadi
Ihiiulc onera-bnlle de Carlos Gomei,
ii.. repertório das companhia; que n
Iam mão cnlrauí cm conta us !'offji"oltflcliillsailas" do Municipal.'.'.); i
o ensaiado aqui, pois, ç ás pressas,
laudo-SC apenas com o que po-.Mlimn.
posição de um "jncLtCIII' en t.cène"
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O algodão c unia das planta
tigo cultivo na ilha.

O Sr. conselheiro P,ohan diz que "o ,-'í
godão é ali o melhor possível. Plaiitam-n'o
cm maio ou .junho e colhcm-n'o de agosto a
dezembro. O alfíodnciro dura ali muitos an-
nos, havendo o cuidado de o podar animal-
nicii ic ".

Durante o anuo de i'.MiT foram rcmetüdos
para o Keeifc, dn produeção da ilha, 1.70.)
sacros de milho, pesando OS.Sil kilos e 20

ai.-co- .1. a Igodão em rama, c«ui
de 1. i i!) kilos, dando uma renda liqnii
ra ;j Thesouro de Pernambuco de !fl:0fi:

Com .1 visita presentemente ft-iíã pi
vernador de Pernambuco, è >!e esperar
ilha d" Fernando de Noro:il,a scj.i d
em dtíiiite convcnienlemente explora.

pesa
Ia pa-
IÍ910.
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6 acíos de Ttber-films — Inter-
pretes: a Baila HQS|(íCria,

= Za-La-Mon e Alberto Collo ..' .".

O MAIS COLOSSAL FILM POR
Rs. SOO® - l.a Classe
Rs. 5©© --« 2.Ü Ciasse
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Um pedido que o Sr, prefeito
com certeza vae atterider
Os moradores de Ipanema, abaixo assigna-dos, solicitaram-nos nossa intervenção junto-o Sr. prefeito do Districto Federal,'no senti-do de ser, em dia que for designado por S. J£:;.,

destacada uma banda de musica pata tocarna praça Ferreira Vianna, a exemplo do quejá se lem feito cm relação a varias praças dacapilal.
Cicero Trindade. José Augusto Alves, Aulo-nio Sérgio fieis, Capitulino Rodrigues, Dia-miinlino Augusto Nunes, Abel Nunes Lopes,Alfredo Cardoso, .losé da Silvn Netto, Udunr-do Cardoso Pires, .loão Teixeira Borges, Mar-celliiio Simões Vieira, Pereira „ Alves, Mareei-lino Ouibczn Júnior. Joaquim Romão, JúlioValdes Praga, Antônio Pires, Pereira & Albi-uo, Manoel Soares Castro, Manoel Câmara Al-ves dn Silva, Sylvio Canizares tia Veiga, Pau-lo Canizares da Veiga, Antônio Ferreira Go-mes, Anuindo Silva, Orlando Poças, RI. .1.de Oliveira Figueiredo, Domingos PereiraBastos Valençn, Agnollo (Juintella, A. Diniz,Eduardo Nogueira de Sá. Nogueira do Sá &Irmão, José .Mario Travassos Serrano, Theo-

domiro Espíndola, coronel J. Bruee Júnior,
Custodio dc Oliveira ljraga, Sebastião Alvesde Almeida, Martins & Mattos, Antônio Ferrei'-
ra Pinto, Antônio Pinto dos Santos, Manfredo
Magalhães Gomes Ribeiro, Arlliur Ferreira
de Oliveira Martins, Geiinro Di.-.s, Olympio de
Almeida, Benjamin da Moutn Salgado Dias,
Antonio Dias Bertão, coronel Antônio José
da Silva, capitão Alfredo Dutra da Silva, C.
G. Duarte, Gaspar Magalhães, Moritz, C. D,Cunha, Benjamin do Carinot Braga Júnior,
Dr. Modelo de Mello, Sérgio Ferreira da Vei-
ga, Júlio Santos, 1" tenente M. 1'. do Araújo,P. de Miranda, Mario Fonseca, E.Auvivier.Syl-
vio Fontoura, Dr. Augusto Vidigal c Franeis-co Diogo Capper.

0 assassinato do major
Toledo

Esercvc-nos o capitão Amilc.tr dc Maga-
lháes:

"Sr. redaolor — Por maiores desgostos
que me tenham causado e que me advirão
desta minha altitude, por maior sympnlhiu
que me mereça o Eslado de Matto Grosso,
nunca poderia eu silenciar deante da noti-
cia telegrapbica que acabo de receber do
S. Luiz de Oaeeres. affirmando que o as-
sassino do major Heitor de Toledo, foi, pela
segunda vez, posto em liberdade no dia 17
do corrente, ao envés dc ser mantido preso,
como era de direito, por ser o assassino con-
fosso do mallogrado offieial do Exercito e
sujeito, portanto, ao processo correspondente,

As autoridades civis do S. Luiz de Caco-
res entenderam que seria injusto punir o
criminoso I

Ku vos peço, Sr. redaolor, já qne se tor-
nou impossível a acção correcclonal — ao
menos pura salvaguardar os foros de eivilisa-
ção para' a nossa nacionalidade — que pu-
bliqueis esla informação, pelo amor á mo-
ral, pela revolta e pela reprovação que de-
vem merecer esses actos de arbitrariedade,
cujo effeito é acorbçoar o crime, ao mesmo
tempo que cré.tm a atmosphera de descou-
fiança na applicayão da justiça!

Eu vos peço que profligueis em vosso jor-
nal um tamanho escândalo, para que ao me-
nos se possa acreditar que, na capital do
Brasil, o eco dessa dolorosa noticia veiu
despertar a indignação da imprensa, que tão
legitimaente reflecte n opinião popular.

lí que façaes um appello ás autoridades
constituídas de nossa pátria para corrigir
semelhantes abusos que tanto nos deprimem
perante nós mesmos.

Certo dc que com isto prestareis valioso
serviço á causa publica, do antemão vos
agradece o vosso concidadão. —¦ Amilcnr A.
Bolelho de Magalhães, ca pilão de engenlit-
ria."
————— »—«atos», —

empresários, em professores dc
obedientes mas mediano*, c em
mal iniciam a carreira do palcosuas duras provas envelheceram

iili.n lama, miiilos destes, sem iluv
perlores ;is "gloria-." feitas no "Mi
Iam" a uo • Cove.nl", "II uiiiirnny",
enlão assistimos, nâo pódc ir
se alistam nos unimos da nossa mu
theatro, parca e pobre, inclusive o i
tem e com a rarisslina execução da •
meira ropresonlnção no Rio, un Tlica
rico Fluminense, a - de dezembro ii
comniemorando a data nuniversnriii <!<.
dro II, e Interpretado por ülovannlnl Ordlnas
Glulla Gase, Luiz l.elnil e Orlandiiii. "II
Giiariin.v", lesam as clironieiis da ép. :o, f'í-
ia desvendado aos cariocas, naquélla noilo,
com o "inisc-cii-seèiie" do liitretto. I I qualso havia opuleutndo no "l.a Scalii" de M'-
lão, a quando do seu "dcimp", 19 dc inarç.i
do mesmo anuo de 1870, com quatrocentos
figurantes e cantando o "1-ci'y" o 1.11o te-
nor Villnnl a -f.ee:." a celebre soprano
Maria Snss, emilia du Nilson e da latli...
Revolta o geslo que quem quer tenha slniu-
landi) sympathias artísticas. E' pre. o não
ransigir em questões de arte: inspire-se a

arte ua natureza, uo pensamento geral; cor-
rija a arte a natureza ou naquélla se cs-
pellie esta propriamente, m concepção cs-
lliclica paradoxal e audaciosa, mas bella e
aitiloqucnte de Wilde. Não é, portaiuo. paralouvar-se a lembrança dos Srs. Ilololl e
Billoro, fazendo cantar houtem "1! Guam-
ny", que mio trouxe no repertório ra com-
panhia que emprezam, Mas, deve-se registar
com boa vontade, e é o que nestas fico, as
disposições de agradar, resallando cm todo
o desempenho da grandiosa npera-baile de
Carlos Gomes, da parle dos principal inter-
¦pretes desta — Sra. Esperauzn Clasenli, ni
doce figura de "Cecy", cantando a "polaeea"
"Gentil de euorc", com elegância, e .• "h
ala" "Cera una volta :\u príncipe...",idyllicninenle; o Sr. Snlazar, "Pcry"; o Sr.

Feder! i. guapo e cavalheiresco no avcnlii-
reiro liespanhol; o Sr. Meíocchi, no chcfi
aymoré, e o Sr. Fiori, no velho fidalgo por-tuguez D. Antônio dc Mariz. 0 "bailo In-

c o efiro dos Aymorés careceram de
A orchestra procurou seguir o esfor-

maestro De Angelis, dc sorte a cm

clamam!
O QUE E' PRECISO OUK SK

l-ACA COIV1 UKCiENCIA
—-p—-

NO MATT080
Illiiiiiliuir » lu/. eloctrlca a rua IhnJo de

Igualem}',
NO ENCANTADO

—- colliicur on encanamantoH d*agun nocoa-
Hiirlim nu travessa Moraes Macedo, que lem,
presentemente, II casas, rcikIii II Im mais de
dous aiiiios, pagando Iodos us impolos pre-
illacs a JA sendo illiiiuiu.id.i a Uns cleclrlea.

NO CBNTRO DA CIDADE
Intordlctar o prcdlo n. <>l da rua do Co-

tovcllo, o qual se encontra cin péssimas con-
diçèOH h.vgleiileas.

KM SANTA RITA
reprimir o nlni-.ii dc diversos IndlvIduOH

que não respeitam as senhoras <iuc frcipicn-
Iam os offielos religiosos rcilllsilllos na egre-
ja de Santa llllo.

NA LAPA
armar om andaimes Iniltipensavela em

frente uo predio 11. lül, ii rua da Lapa, cm
rccouslriieçiio, também sem o aviso obrigatü-
rio, e islo com risco da vida de quem passa
nas suas proximidades.->»-»|--"

U MBHüADU OB ÜAHNli VBHUE
Nn matadouro •!•¦ Hanla Vtut
Abai Idos linjei ftlfl rexen, Ifi porcos, fll car.

nelroN e XI vltellon,
Maiclianic: Cnnillilo lí, dc Mello, 51 r, e

I |i,| Durlsli & <;, lô r.i Alexandre V. Suliri-
nho, .'I ii.; A. Mendes & G„ fill r.j Lima &
lillins, \'i y„ II p, e .'» V.j l-rancNco V, (imi-
Inil, nu r„ 'JO p. v l'.' v.j (í, Sul Mineira, 'il r.j
C. (icsic do Mina*. 11 iv. oJfio 1-liiiuntn de
Abreu, 18 r.l Oliveira Irmfloi Ji C, lll r„ 12
p, 0 II v.; l)a«Jlío Tavares, 'JO i, e 7 V,J (lastro
éi C., IH r.j U. dos llcl.lhlslns, Sil l'.j 1'orli-
nho ^ c„ -£i r.j Luiz Itiiibosii. 'i\\ r.i F. I*.
ÕlJvelrn éi C. lll r.j l-ernande* & Mareuu*¦I. . ii n.; Augusto Mi da Moita, llt e. e 'l v,

Fm a .i rcjcilailn.,: 8 1 I !l,8 r, C I c.
1'oram vendldosi ;iv II r.
Sloelu Cândido lí. dc Mello, r.l r.i DurMi

& C, lll; A. M.iulcs & C, Gli; Lima St V"l-
lhos. 51; 1'iiinelseo V. Cnularl, 2I3| c. stW
Mhniiii, 30; C. Oeste de Mina», ül"; C. dos
Hclolhlstas, UO; Joilo Pimenta de Abreu, Al;
Oliveira írmilos .t G„ ;i!)ã; íhisllin Tavares,
151; Castro & (,., 120; l-orllliho & ('... 51; Ãu-
guslo M. da Moll.i. I"; !¦'. I". Oliveira Ã, (.'
IIJB, 0 Luiz liaria. ..i, 51. Total, 2,:i(MI.

No entreposto da 8. Diogo

U Irem chegou com cinco minutos de atra-
su,

Vendidos:, lül I I r-, 15 p., 110 e. e !>2 v.
Os preços foram ns seguintes: rezes, de

9170 a $520; porcos, de 19200 a 1*250: earnel-
ros, de IftiOO a IfSOO; vilcllos, do ?000 a IfSílO.

NOTA - Foram abatidos lionleiu 781 rezes,
28ii porcos, IU carneiros c -12 vitcllos,

Ni» iiiiiiuiliniro da Penha

mano
valore
ÇO do
nada prejudicar, o que conseguiu i:
o sóbrio profissional, a mngestosa piiiin, a cavatina, n Ave Maria, cmfi
a partitura do nosso Carlos Gomes.
De M.

-*»^-
Leiam no dia I*. o "JORNAL l).\s MOÇAS,"
lesenvolvido texto o bellas pliulógrapliiiií i

sus ossumplos f|iie se prenilcni á vido carioca
ImDorlantissinios tratwllios do professor Moral

Jtioi c inuiías outras çõinposiçdas de lileraturu
Ihores o mais apreciados escriplorcs modernos

I

PerfiPfflí
Roupas brancas

A!?a!„1ar5a
G-!ií?péí'S
bravatas

Comprem só nos

Armazéns

Praça Tiradentes 18

Wàê

w IMmte**?,-

V|

OSTE

\ junho jy |
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; Emoção' VÊ Amor,.. -

j Interpretação! /^^^^\ (

!\ Amazonas

Abai idos honlein: -II rexos o ."> porcos
Abai idas boje: ti. re/.cs,
Carncii congeladas
1'oram abatidas hoje Illl) rezes para a ex-

purlacão a Consumo, sendo para este 1 '>,
Ahiitcram-n'as Caldeira èc Pilbos.

i r: 0^ m
ffl1 lf1 lim ^>?.,-.yr WL**m MLvy

bimpatlõi' ;í polldor universal
EM TODA A PARTE

B
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MÜIfO gllfl
O exame da vi-la só devi ser feilo i-„\

pessoa muito habilitada; caso contrario ¦ .ra.de gravíssimas conseqüências. \ r.--\ieilas assume toda o qualquer rospullsa-bjlldnue pelos exames effecluados p.j seuIn nele, á rua Ia Quitanda n W
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ISIDORO MARX
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Doenças rio apparelho digos-(Svo e (jo svstema nervoso. —
pios X. — Dr. Renato de- Souza
ü0f)es; rua S. [os V). <Je

es delos
me-

UiLX,

Já está funecionando esta soeção das
officinas typographioas da A NOITS,
apta para a impressão de livros,
folhetos, avulsos, etc, em boas cen-
dições de preço, nitidoz e prestiua.As encomraenda8 e todos os neijo-
cios relativos a essa secção doveia
ser tratados exclusivamente com o
Sr. J. Severiano de Mello, gerente,-á rua Júlio César (Carmo) n. 29. —

i O

Pilhado por um trem, foi mor-
rer na Sanía Casa

Em uma enfermaria dn Santa Casa foi rc-
colhido no dia 18 do corrente Veríssimo Fer-
nandes, de 10 annos, solteiro, de nucionalida-
de portugueza, morador á estação de Barros
Filho.

Veríssimo, que apresentava esmaganiento de
uma das pernas, por ter sido pilhado por um
trem, na estação em que residiu, veiu hoje
a fallccer, em conseqüência do choque tran-
mu tico.

O seu cadáver foi removido para o uccrolc-
rio da policia,

„MM •~~*8&Bmm*-m 

Estavam abandonados os
cacáoaes do Baixo=

Amazonas
BELE-M, 'J8 (A. A.) — O governo do Es-

tudo mandou ao baixo Amazonas o chefe da
commissão de Assistência aos Cacaolistas,
que verificou o completo abandono em que
se encontram os cacuoaes, prejudicados ain-
du mais pela incúria dos proprietários, que
permitlein que so faça a criação de gado
nos campos plantados c queimados para
este fim.

As medidas tomadas para evitar taes iu-
convenientes, segundo as instrucções do che-
fe do serviço, foram, porém, bem recebidas
por muitos proprietários que so mostram
agradecidos por essas providencias e espe-
rançados nos bons resultados das mesmas.

i ^«>. '—.

Guaranesia .-
estômago, intestinos e coração. . .
TOMAII UM CAL/X AO «DFJ-
TAR»e OUTRO ao LEVANTAR

Charutos Alliados-Srtu[S
de Huvana, a ÕOÜ reis.

«iiim nn __m cmai—¦ummm—am
Segunda-feira, 29

O ÁGUIA, no Trianon
Duas lioms do fratica liílariiladc.

Ti BjssmmKBBWBmBmmWBmmKBmwmtmunmsamtai
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Eiiga do ^mmm®l©
A Dircctoria da Liga do Commercio, tendo

presente unia indicação nssignada por grande
numero de membros do Conselho Delibcrati-
vo, convida o mesmo Conselho a reunir-se em
sessão especial no salão nobre dn Associação
dos Empregados no Commercio do Rio de
Janeiro, segunda-feira, '2U do corrente, á I
hora da tarde, para resolver sobre a orgnni-
saoão definitiva da Liiín e outras medidas
decorrentes.

Olhon Lconardos Júnior, presidente cm ex-
ercicio. —- Antonio Alves da Fonseca, dirc-
clor.
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O. S. Rodrigues òí Comp.

Expeiínicnteni estes pneumaticose verão a grande economia cm preço e
duração.

110, Rua da Alfândega, ÍIO
Ckvton Olsburgh &. Comp.
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Ü' o incll|ür o
uãu i i) mnis ca-

~i&. 9S Jf M 10, Atlliereiitp,
medicinal o mui-to perfumado. Caixa 2.ÇG00, polo correio !l$200.

Vetida-se cm todas as Perfuniurias, Pharmacias
e Drogarias e no Deposito: Perfumaria Lopes,
ftun Uriiguajiina 44, Rio.

Mediante 100 rs, de sello enviaremos o ca-
talogo do

CONSELHOS DE BELUEZA

Dr, EdffapAI)i':aiiies'ariSBd"
pelo Piieumotliorax - íiin S losé 106 ás 2 lioras

Effeiíos da política
Urú-a ®$íim&& p_de garairatSas

O Sr. coronel Ahrantes, dircctor do Labora-
lorio. Chimico Militar, sabendo estar o Dr,
Adelino Piulo, ex-administrador do Mula-
douro de Santa Cruz e aclual medico dc hy-
giene, ameaçado dc morte por um genro docoronel Honorio Pimentel, chefe político em
Santa Cruz, entendeu-se com o 2" delegado
auxiliar, pedindo garantias para aquelle me-
dico, Essas ameaças prendem-se a. questõesda política local.
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A Sat§de cia Mulher
cura todos cs incommodos cie se-
nhoras, taes como : hemorrliagia,
regras dolorosas, regras escassas, fio-
res brancas, males da edade critica
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BirilESA INDUSTRIAL CAIEIRAS DV, MINAS
Cal virgem e extinaa de qualidade su-

perior. Mármore bardilho cm taboas e
blocos. Rua Coronel Pedro Alves 179-181.
Praia Formosa, teícphone Norte s.6$q.

Os bondes de cem
réis

Recebemos 11 seguinte carta:
"Exuio. Sr. redaetor da A NOITE — San-

dnções respeitosas. — Prestaria V. Ex. gran-
de obséquio aos moradores de São Christo-
vão, n;ue precisam para o seu transporte do
bonde de "São Luiz Durão", si explicasse
pelo seu muito lido jornal qual o ponto cm
que o passageiro, tomando o bonde para n
cidade, só paga a passagem de cem réis.

Agora, depois do accordo Rivadavla, em que
a Light, quanto aos bondes do Campo de S.
Christovão, foi favorecida, porquanto não res-
Ubelcceu essa linha, ha sempre duvidas por-
que os conduetores e fiscaes querem que os
p- ssageiros que tomam o bonde 110 ponto nn-
terior ao do Asylo Gonçalves de Araújo na-
guem dahi ás Barcas duzentos réis. Não c
do contraio da Light estar essa empresa
obrigação do permittir que só paguem uma
secção os que tomarem seus carros no posteanterior ao do começo da que vae ser inicia-
chi?
do contrato da Light estar essa empresa na
\olla para a cidade, no posto anterior "ao do
Asylo Gonçalves de Araújo, não deve pagarapenas cem réis'.'

C por esse esclarecimento que muilo se ibri-
garão os moradores de São Christovão a A
NOITE c especialmente o dc V. Ex. Alio.
.. gro. -- .1. Franul. Praça Marechal Dcodo-
ro 120."

Pelo termo assignudo na Prefeitura., "a ii-
nha de São Luiz Durão ficará dividida, como
actualiucníc, em duas secções dc ceai réis,
passando o ponto terminal da primeira se-
cç,ão, mi ida da cidade, a ser 110 campo de S( hristovno, esquina du rua Senador Alencar,
e, na volta, para a cidade, o Asylo Gonçalvesd^ Araújo, ficando, porém, iodos os passngei-ros que tomarem os bondes, na volta, em
pontos situados atiles do Asylo Gonçalves de¦Vaii.jo, (aqui entende-se o trecho çntre o asy-
lo e o antigo ponto dc 100 réis) com o di-reito de só pagarem a passagem dc com réis
na nova secção, si fizerem viagem além do
cnmpo de São Christovão, esquina da rua '3el-
In de São João com Almirante Xlnriath,"
-*""—- '—¦ ¦ ' ———+—-m*$0 B>—~4»—! . . .._.  ,
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MISSAS

Rcsam-se aniaiibã:
Luiz Autoni.) Un Gosta, ás '.) 1 2, nn egreiado Carmo; Israel Antônio Soares, lis Ju. na doHõsario; marechal Dr', Antônio Geraldo deSouza Aguiar, ás 0 ! lí, nn Cruz dos Militares;tenente-coronel .losé Innocencio de Miranda, ásS 1|2, na mesma: marechal Uelulrmino de Men-donça, ás in, nn mesma; 1). Marcoliriu MendesIrnulade, ás II. na matriz do Sacramento; ca-

pilão Viriato dc Noronha Feital, ás t) |]2, namesma; I). Gertrudes Cândida de Lima, ás 9,1111 mesma; I). Maria Rosa dc Azevedo Pcroi-ra, as í), na de Santo •\ntonio dos Pobres; Mar-linho José Medclla da Silva, ás í), 110 Saiilua-rio de Maria, á rua Cardoso, 110 Mevcr- l"iia-cio Clabarct, ás II I!2, na cupella de 
"Santo 

in-tomo, na Penha; D. Germina -Velloso \"sumpção, ás P, na egreja de Santo Affonso;Archlminio do Nascimento Badejo, ás I), nnmatriz de São José; D. Maria Ondina Sv.lov,as 9, na matriz de São João Baptista da l.a-
goa; D. Kilu Guilhermina dos lieis Costa, ás9'112, na Candelária; Dr. Henrique de ToledoDodsworth, as 10, na mesma; D, Amélia de Mi-raiida Rosa, ás II, nn Cathcdral; D. Zuira ,\<iOliveira Moraes, ás 0, mi egreja de São Frau-cisco de Paula; D. Maria Fausta Barbosa daSilva, ns 9 1(2, na mesma: 1). Honorata Couto(Vevelha), na mesma; major Miguel MarquesGonçalves, ás J0, ua mesma; D." Anna .VariaPinto Braga, ás 9 1,2, ua mesma; tenente-co-ronel João Antônio de Oliveira Voile, ás !) I 2,na mesma; 1). .Toaquinn llosa Figueira, ás Oina da Conceição da Boa Morte; 1). imui d;lCosta Guimarães, ás 9 1 2, na matriz de Saiii;-Anna; Manoel Fernandes Faria Machado dl9 1|2, na de N. S. da Gloria; I). Maria Auguslide. Castro, ás 8 12, na dc N, S. de Loui-de*Villa Isabel.

ENTERROS

Foram sepultados boje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: Yfr

çelyn dos Santos Fragoso, travessa Noscimen-to Silva 11. 25; Nelson, filho de José CondidoBotelho, rua Marquez dc Pombal 11. 3(i; For-limiito, filho de Antônio Gaspar de Souza,Hospital S. Zacltarias; Martlia Monteiro d dBrito, rua Santos Rodrigues, 108; Luiz, filhode José Martins, rua da Saúde 11. 29ã; Maria.Lopes Cardoso, rua Souza Franco 11. 'J10;
Ghristino do Nascimento Amaral, rua Dias dnSilva n. I); feto do sexo masculino, filho deAntônio Ribeiro Pinto, n\.\ Dr. Pirngibe, 28;Reynaldo, filho de Luerecin Fernandes,' rua
Cardoso Marinho ^1. 54; Maria de Jesus niiiFrei Caneca, 120; Jurema, filha dc MovsésRibeiro Marins, rua Fraga, 9; llosa Pimentel,travessa dc S. Sebastião, 35; Manoel Simões,rua Esperança. -18; Elza, filha do Elyseu Frau-
cisco Morzullo, rua Visconde de Duprat, II;
Diniz, filho de José Martins n. 235.— No cemitério do Carmo: Antônio Ferreira
dos Santos, fallecido no Hospital do Carmo;
Libcrnlina Peres, heee^ do Carmo 11. 13.—No cemitério de S. João Uaptista: Moy-
sés Martins, rua 28 de Agosto 11. 191»; Esteves
1'iilomb, necrotério du policia; Alzira, filho
de Francisco Borja, run General Polydoro
11. 301; Renato, filho de Francisco Rocliit.
Trlslõo, rua Augusta 11, 40.
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| Seounda-felca, 29 |
O aGUia. no Trianon li
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Matricula na Escola Normal
Quem não conseguiu entrar este anno

naquélla Escola deve mntricular-sequan-
to antes ivo 1" anno do Curso Normal
do Instituiu Polygfotico, o mais antigo
e uni dos mais acreditados pelo grande
numero de alumnos seus matriculados
nos diversos annos da Escola Normal.
Avenida Rio Branco, 106 - 108.

(ADORES BIG-BEN, B4BY-BEN 15$000
Casa ISIDORO MARX

•13 8, OUVIDOR "•*-*-¦--

Dr. RoWo ile Souza Lones - S
Prof. na Fac.de Medicina do Rio
módicos. Cons. Assembléa, 51$.
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Ore. Pinto dls_ ^ssclsa, |

Advogados
§ l-OSAKIO, 160  TEL. 749. NORTE ff
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AS PRIMEIRAS

»joomiflo", no Carlos Qomei
i A companhia Murcsca o Weiss lembrou-"*,
lin Ima horn, do recorrer no reportaria mitl-
ro dc oporotasi Após a "Mllo, Nltouolio" deu-
lios, hontem, "iloocncio", o Imito iiiima como

tia 
outra representação n concorrência ao

liiil.is Comes foi bem mal» apreciável do que
lias outras noites em que eram levadas oj>0«
rfllns vleimcscs, mesmo as desconhecidas para
I. llio. Ao (|in- parece, o nosso publico já mula
tiii.n-.ido do gênero vlciiiiense, sempre egiial.
Jfiiipre Idêntico nos enredos e nos "Icit-mo-
Iflfs . Dahi ns boas "casas" que a modesta
cias homogênea "IrOlipo" Miirescn e Weiss'' innliou com a "Mllo, Nlloucho", ha dias, o

«in o "lloecacio", honleiii. Alias, os Ires
Jnoviincnlados aclos de Suppé tiveram um
lleseiiipenho niliilo nprcclnvol, hoiilein, prlli-
tlpaluienle da parle dc Clara Weiss, ua pró-'tngoiiisla; de (iuido Salvi. un Scalza; Olga
Silvou!, un 1'iamotla, c Ivrneslo Gnppn, no
.I.auiberlticcio. A orehcslra, soli a batuta do
imicHlrn Giainnrccstl, linpcccnvcl, Sccnnrlos
linus e adequados, guarda-roupa rico, I mu
áioln final: o cspeclaculo começou depois das
SI horas e lerinlnoii i'i mela noite o vlnlc mi-
nulos, porque o supplente de policia que o
presidia (um Sr. Ilelmirn, lia pouco ilcniilli.lo
de coiiimaiidaiile da guarda iioelurna do 311"
dislricloi não chegou ao Ihealro a Icmpo de
exigir que o pnnno fosse levantado á hora
(llliHlllY.nl I.

NOTICIAS
A despedida da companhia Pnlmyrn Bastos —

l mu palestra com José Ricardo
Com ii partida inesperada do empresário Luiz

Galhardo para a Europa, as rodas thealracs
Lm sido lervlllldns por uma iiiimeiisidade dc
boatos. l'iu dos "diz-se" era que a conipa-
1 hia Palinyrn bastos se dissolveria acpii por
f: Ita de pagamcnlo, e (pie mio iria terminar a
sua "loiiriiéc" a São Paulo C Santos, como
eslava no seu programina. Fomos ouvir a
Itspeilo n aclor ,!<>sé llicardo, um dos princl-
j;es clcmciilos dessa conhecida "troupo", e,
tombem, seu societário. — Não é, absoluta-
Jlienle verdadeiro o boato, roínci-ou o aprecia-
do artista. Llic provém, não digo dos iniini-
dos d.. Galhardo, a (piem faço justiça sob-e
seu cnracler, mais aos espíritos perversos, ««
grossadores, que vivem cm lorno dos aelu-
ik s elementos cm divergência, a fazer u n trn-
balllO odioso de intrigas, cada qual a.ieioso
por mostrar a nus c outros sua dedicação.
íi' absolutamente falsa a noticia, asseguro-lhe
A nossa companhia eslá paga em dia c não
lia motivos para que deixemos de cumprir o
liosso contraio. Partiremos a 31 do corrente
para São Paulo, onde estrearemos a 1, no
Casino Antarctica, e a 123. em Santos, onde
.daremos as cinco recitas combinadas. E no
dia 80 de junho estaremos a partir deste ca-
rillhoso paiz. em que acabamos de fazer unia
temporada de mais de um anno sob bonanço-
SO estrella. de regresso a Portugal. Em Lis-
liou reorgauisaremos a companhia e fazemos
jiovo repertório pura a temporada de in-
vçrno no 1'ilen Thealro, depois do quevoltaremos para o nnnò a esta querida cidade.
Isso é o que ha de verdade, o mais são boatos
perversos, terminou o aclor José Ricardo.
A despedida intima dc Clara Weiss

Clara Weiss, a galante nctriz-empresarla da
companhia italiana que ora trabalha no Car-
los Gomes, fez hontem unia i-i.-ita de despe-
dida intima, escolhendo paru a sua rcalisação
um recinto elegantíssimo, que foi o Assyrio,
o restaurante "chie" do thealro Municipal.
1'in.i assistência numerosa e distineta leve a
festa da inlclligenlo aelriz, que recebeu mui-
tas palmas c flores,
A peça dc amanhã no Trianon

O Trianon vae dar amanhã á secnn um en-
rgraçadissimo "vaudeviile" de Narcey e Ar-
nioiit, "Le Zebre", que o Sr. Luiz Palmcrin
traduziu com o titulo de "O águia". Fssa pe-ra lema seguinte dislribniçfio: Prccorhin, Ale-
feandre Azevedo'; Brocard, Anlonio Serra; Oe-
pécourt, Ferreira de Souza; Chausselle, Luiz
Soares; Freliny, Mario Arosoj conde dc Ia
Beuve, Castello Branco; Tricocke, ,loão Lar-
|i«sa; Francisco, João Pinheiro; commissario
ile policia, A rouca; Regina Precorbin, Adelai-
d" Coutinho; Gilberto Brocard, Emílio de.
Souza; Què-Qttè, Brasília Lazzaro; Julieta,
Jiva fluvíil. Na representação do "O aguio"
estrearão na companhia Alexandre Azevedo
os arti:tas lívo Ouval c Coslello Branco,
A lyrica do Apollo despede-se

Despede-se amanhã do Apollo a companhia
lyrica italiana Hotoü e Rilloro, que aqui hos
deu uma excellente serie de representações
lio Lyrico e no thealro donde vae agora sair,
li continuar a sua "lournée" por S. Paulo,
Santos o Buenos Aires. Os últimos especta-
culos dessa "Iroupe", hoje e amanhã, serão
dados com a magnífica producção do nosso
infamado pnlricio Carlos Gomes, "O Guará-
ny". A companhia Rotoli o liilloro parle de-
pois de amanhã para S. Paulo.
Uma fesla sympathicn no S. Pedro

Correspondendo ao appcllo que temos feito
em favor da virgem cega, a empresa Paschoal
Segrclo acaba de ler nm gesto altamenl sym-
palbico, qual o de dar 20 °|° da receita bruta
(!:is duas representações da noite de depois
ile amanhã, no S. Pedro, em beneficio da des-
vcnlurada joveu. No S, Pedro será represen-
lada a engraçadissima revista de Raul Peder-
neinis e J, Prnxedes, "Meu boi morreu", peçacujo successo é fartamente conhecido. Diver-
tilido-se o publico carioca indo ao S. Pedro.
depois de amanhã, fará uma obra dc caridade.
O., bilhetes íicbam-se desde já á venda na ca-
sa Mendes Ferreira, á rua Sele de Selembro
ii. 52.
"Agulha c:n palheiro", no Recreio

Emquanlo não se decide o caso da "A águia
negra", cuja volta á scena eslá dependendo
fle decisão final do Supremo Tribunal Federal,
que vae contrapor a sua acção legal ás ar-
bitrariedades e leviandades da policia, a com-
pnnliia Ruas vae, no Recreio, fazendo uma
revisla ao seu repertório já nosso conhecido.
Hoje cila representará a interessante revista
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Suggcstflo I Rxemplo I Amor passional! C) mundo tios artistas! Caprichos de cor-te-y.ftl Delírio tia gloria! Bellcza perversa!
Hinlim um tloscnrolar dc scenfts as mais curiosas, interessantes, empolgantes c emo-

ttvns serão apresentadas na bella c grande acção dramática
tia fabrica dinamarqueza «Nordisk»
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"A Noite Mundana
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Furem nnnos hojeI
Os Srs, professor Arntijn Vhiiui.i, lenlc iln

liscola Nacional de llcllus Aries; cnpltflo An-
tonto 1-VituIi'ii Uriim, iloHo Duarte Lisboa Ser-
ra, coufereiile da AHiiiiilcgn (loslll cipltal; Dr,
Manuel .Soares Pinho Júnior, |)r, Ewliiiiik Tino-
borhii, ex-lloloflndo de policia; n inciiiníi Rlzn,
fillin do Sr, major lírneitlo do Cintroj Sr.
Francisco Pinto da Lu/, chefe de secção apo-
bCtlIndo do IJuilCO do llriitll.

Fiu nnnos hoje o Sr. leiieule Francisco Pin-
to de Almeida, quo, festejando lambem o nu-
nlversiirlo do seu cunhado, o joven Thomé
Onmcs dn Cunha, ollerece ás pessoas de suas
lelnçães iiinn "soirêe" lutiiuu,

—- Fazem nnnos amanhã:
,') Sr, senador Horollio Luz, I), Adclina Moss

dc Almeida, esposa du Sr. coronel Augusto llcn-
rlquo de Almeida, fiiuccioiiario da Secretaria du
Justiço.•-- Faz nnnos niunnhã o Sr. Antônio Nunes
dn Silva, eiupregndo no couiniercio,
CASAMENTOS

CLARA AVITI1
^omo complemento do progiainmn, um drama originai c dc enredo policial

Â TRA0E Â BORDO
Uma mecha arde no porão de um navio, accesa pela mão de um
criminoso perverso. ~ A chamma vae cada vez mais se appro-
ximando do terrível explosivo.— Os passageiros, inconscientes,
assistem tranquillos e alegres a um baile infantil. - A situação

é angustiosa para o espectador que vê ao mesmo tempo
os dous quadros ! ? ? ! !

—- O RAÚ^S^^CINEMÃ^DE LUXO -—
fazer uma "reprise" da cspiriluosn revista''Agulha cm palheiro''. Os compadres dessa
revisla são feitos pelos artislas Jorge Gentil
e Arthur Rodrigues.
O Assyrio vae ter as quintas-feiras da moda

A empresa do Assyrio vae organisar umas
festas elegantíssimas, que ali se rcalisurüo ás
quintas-feiras. Além de um progi-amina Ihea-
trai allrahenle, a empresa do luxuoso restau-
rante do Municipal offerecerú um chá aos es-
pectadores.—A companhia Marcscn e Weiss repele lio-
je o "Roccacio".

—Continuo a fazer successo no Republica
o vcntriloqiio Caballero Castilho.

—A companhia Pahnyra Bastos representa-
rá hoje, cm ullinia representação a opereto"Maridos alegres".

 Fozem um festival artístico no dia 7
dc junho próximo, no Club Gymnastico Por-
luguez, os artistas Maria Castro e Pereira
da Costa.

•—Espectaculos para boje: Apolio, "Guará-
ny"; Recreio, "IValto a baixo"; S. Pedro,"Meu boi morreu"; Palace, "Maridos ale-
gres"; Trianon, "Inviolavol"; Carlos Gomes,"Roccacio"; Republica, companhia eqüestre.
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Lotarias da Bahia
wrwwatfwrA*--":*, j.ie*-.

Amanhã — 29 du correnle — Amanhã
Rs. 10:000^000

por l$0OO cm quintos de 200 rs.

Ilídiililac-vns! A' vcndirnns casas lotericas

Dez mil c duzcnlas pessoas já se ulilisaram
do gabinete que n Casa Vieitas, á rua da Qui-
tanda n. !)!), inslallou na sua secção dc óptica
para exame rigoroso c gratuito dn vista c de-
terminação do grau exacto que cada pessoa
examinada deve usar.

Da utilidade desse exame não é necessário
encarecer a vantagem, pois muita gcnle, por
ignorância do grão das lentes de que se deve
servir, tem visto aggravar-se dc dia para dia C
fraqueza do órgão visual c não são poucas as
pessoas que pelo mesmo motivo tôm chegado
á cegueira.
... ——,,.,-¦.—¦¦—¦_¦—+ —-ag^tj—--<i' —-¦¦.¦¦ _>-i.
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(Só se responde a cartas ássignadas con1
iniciaes.)

J. II. C. — Depois de exlrahil-os appüque
a seguinte loção: Ague de rosas 240 grani-
mas, cthor sulphurico 50 grammas, borax 10
gra minas,

P, K. X. — O seu caso não permille uma in-
dicação sem exame.

L. B, C — Uso interno; Extracto fluido de
mihenia selligera 50 graminas. Tome uma co-
lher das de chá cm meio copo dágua assuca-
rada, três vezes por dia.

F. S. — Qual ó a alimentação?
M. L. — A' noite, tome uma a duas pílulas

de alophena Parla- Dawls.
Dr. DARIO PIXTO (Interino)== ;=u
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Uni cigarro mistura, fino,
delicado, e aro-

oiatico

¥eado
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Cnsou-sc boiilcm, na 8' Prelorlo, Ifiunclo
du Moita Peçanha, empregado na administra-
ção desta folha, com Mlle. Ilomcdiua Freitas,
filha dc I). Itita do Espírito Santo.
- Foram tesleinunhas, da noiva, o Sr. Lino
Hosn, e do noivo, o Sr. Adelino Pereira, ne-
gooltmlo iieslu praça,— Healisar-se-á no dia 80 do correnle, em Po-
Iròpolls, o casamento de Mlle. Maria dc
Lourdes. filha do Dr. Augusto Qlympio VI-
vol ros de Castro, ministro dò Supremo Tri-
huiial Federal, e de sua senhora I). Rosa Par-
gas Viveiros do Caslro, com p Dr. Luiz Qui-
rino dn Rocha Magalhães Gomes, clinico cm
Pctropolis e filho do Dr. Horacio Magalhães
Gomes, deputado federal, e de sua senhora
D. Lucila da Rocha Magalhães Gomes. No
neto civil, que será celebrado na residência
(los pães da noiva, á rua Cosia Gama n. 855
tLn GliAitiniérc), serão testemunhas da noiva
seu irmão o 1" leiiente Dr. Enrico Pargas Vi-
veiros dc Castro e sua senhora I). Ormindn
Sodré Viveiros de Castro; c do noivo, sua
avó, D. Cândida de Avcllar Rocha, e o Dr.
11 ii ti 1 Chagas Doria. O acto religioso será ce-
lohr.tdo na egreja do Sagrado Coração dc
Jesus. Serão padrinhos da noiva seu cunha-
do Dr, Raymundo de Araújo Caslro, dircclor
geral do Ministério da Agricultura, c sua se-
llhorn I). Carincn de Araújo Castro; e do noi-
vo, seus ))acs. Será celebrante o llevnio. frei
Pedro Sinzig O. F. M., que compoz uma mu-
sica para essa solemnidade. Serão "denioi-
selles (l'lionnciir": Mlles. licalriz Magalhães
Gomes, Anna Rosa Viveiros dc Caslro, Maria
Cândida, Raulinn c Zoira Magalhães Gomes,
Dinah Gnlvão dos Santos, Zcnobin Parga Ni-
na, Sopbiíi Graça Aranha, Herminia Pereira
de Viveiros, Jahdyrn dc Carvalho Screjo, Her-
miiiia Pollicr Monteiro, Noemia e Maria Ma-
galháes Cnlvel, Angelila Jnnsen Ferreira; c"garçons d'lioiiiieur": Dr. Anguslo Olympio
Gomes dc Castro, Dr. Loris Olympio de
Araújo, Dr. Wladmir Nina, 2" tenente dn
Armada Helvécio Coelho Rodrigues, Dr. .lu-
voncio Zcnhn Machado, Dr. Eu\vnldo Nina,
Dr. Alexandre Emílio Sommer, Dr. Mario dc
G o ti vila, Dr. José Franciso Pereira Vianna,
Dr. Flllistino Esposei, Dr. Lino Rodrigues
Machado, Dr. Elias Coelho Rodrigues, Dr, Jo-
sé Caetano da Silva Filho e 2" tenente Gunier-
cindo Porlugal Lõrcti.
NASCIMENTOS

FATHE _j
Oommodidodo—Vasto recinto- -Máxima oernção —OuE-

nlientos Jfjgnrea, camarotes e galerias--Sesaões continuas

Um programma incomparavcl e inimitável
Aa grandes marcas f r-ancezas Pathé e Eolair --- Nove

actos formando cinco attrahenues assuinptos

PROCÍRA MMX"M0DEL A R

O jornal da vida -• O espeltioIo mundo perante vossos olhos
Noticias mundiaes pelo Patlié Jornal: as ultimas modas de Paris (capitulo cm

cores) além tle reportagem do mundo inteiro

PELO TELEPHONE (">»us aoios)
Unia deliciosa e delicada comedia sentimental, finamente interpretada pelo cor-

recto Henry Roussel, da fabrica «Eclnir»

O THESOURO DE BIGODINHO
Unia excellente salvra en cenada c representada pelo P naco

CUNHADOS INIMIGOS (<> MA") Xròs aclos
Um possante e poético drama da vida dos in temera tos marujos, Acção extra-
hida do poema de Jean Julien pelos cuidados de Mr. Daniel Riche e editado

pelas casas Pathé Fròres e S. C. dos Autores c Gentes de Letras
E vos convidamos a vir applaudif o m;iis cômico, impagável c irresistível vau-

da fabricaqeviue que se possa imaginar. Greação c edição da fabrica Eclair. Representado
com a jovialidade e (centram» dos artistas irancex.es que mantém galharda-

nos que vas obrigam a rãr scísi cessarmente dous a-:

Ciúmes em excesso ou A mulher em apuros
Quinla-fei^a: Guindes espectaculos de arte com o magistral
drama de dolorosa actualidade representado pela formosa Leda Gvs

e o impeccavel Mario Bonnard. •-- Seis actos de paixão, cortem, de-
dicação, patriotismo

PELO TEU AMO I V ¦ a *

O Sr. .tosé dn Co<tü Monteiro e .sua esposa,
D. Maria dn Costa Monteiro, tèm o ser. lar
ntilelo de alegrias com o nascimento Ao seu
filho ,tosé. O casal tem recebido muito: cm-
primentos.
BODAS

Festejaram hontem sua
Sr. ministro Cardoso de
eí:llentissima esposa. Por
sal Cardoso de Oliveira
cumprimentos.
CONCERTOS

3 bodas de praia o
Oliveira e sua ex-
esse motivo o ca-

recebeu innumeros

Ia Superior de Agricultura de Pinheiro , para
onde acaba de ser nomeado.

O Dr. Mello Leitão, antigo lente eallicdrn-
tico da Escola Suporior de Agricultura desta
c pitai, é docente livre da nossa Faculdade de
Medicina e professor da Escola Normal. S. S.
vae reabrir seu consultório no Rio de .lanei-
ro brevemente c clinicar, de novo, entre nós.

1-Jn sua residência, em Botafogo, 0 Dr, Mel-
lo Leilão tem sido muito visitado por anii-
gos, collegas e antigos clientes.

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

2 ás (i c das 8 ás to.

AVENIDA RIO BRANCO, 118
(JüiNTO AO PATIIE')

» «SOBB—¦ '

m poucas nnçes...

Continua despertando vivo interesse nas nos-
sus-rodas de arte e -na sociedade elegante do
Rio o concerto das sonhorllas Isabel e Ma-
rietta de Verney Campello, as duas apreciadas
cantoras patrícias, professoras do nosso In-
slitulo de Musica, duas vozes de escól, já lão
applaudidas pelos nossos críticos c "dilcttan-
ti".

O concerto das senhor!tas de Verney Cam-
pello terá logar no salão do ".Tornai", ás 21
horas do próximo dia 7 de junho. O piogr.iin-
nin, constituído de números inteiramente no-
vos, é o seguinte:

1» parle — W. A. Mozart (1702) — II fiou-
lo mágico. Rcc ed ária delia Regina delia
noite. — Senliorita Marietta. Cluck (1776) Al-
ceste. Récltatif et air. La Priére au temple.
— Senliorita Isabel. II. Procli Thème avec
variations. — Senliorita Marietta. G. Meyer-
baer TYAfrieana. Ária dei sonno. — Senho-
rita Isabel. Ch. Gounod. Philcmon e Bati-
eis, air. — Senliorita Marietta, .1 .Massenet.
Tliais. Scene du niiroir. — Senliorita Isabel.
Felicien David. Lalla Roukh, Otictto — Se-
nlioritas Isabel e Marietta, 21 parle. ¦— A.
Scnrlatli ((1659) Se lu delia mia morte. —
G. Lc-grenzi. (1(125) Che fiero Costume. —
Senhorila Isabel. Bralims A 1'astre des niiils.
Meiidelssolm. Brise dc Mai. —- Senliorita Ma-
rietta. li. Chausson. Le Golibri. G. Fait-
rée. Flcur jelêe. ¦— Senliorita Isabel. E. Du-
pare. L'invitation au Yoyage. C. Debussy,
Fantoches (Foles Galantes). — Senliorita Ma-
)-ietla. Mendelssohiii. L'iiutomne (Duetto) —
Scnhoritas Isabel e Marietta.

Os acompanhamentos serão feitos pelo Sr.
Jayme Figueira,
VIAJANTES

"D'nlto n baixo", para amanhã já rctiral-a e

Hospedaram-se na Pensão Nogueira as seguiu-
tes pessoas: Aurélio Barcellos Almeida, padre
Manoel Ferreira, Dr. Noemi o 'Aguiar, Elisia-
rio F. de. Souza, .losé Mariano de Almeida,
Adolpho Pereira Mendonça, Francisco Mascare-
nhas e senhora, Olegario dos Santos Vianna,
Albino Martins Villas Boas, D. Maria Massana
e filho, Joviano F. Machado, coronel Antônio
Mi da Silva c família e Antônio Rimas Vianna,

—lista nesla capital, de regresso de Bello Ho-
rízonle, onde clinicava, o Dr. Mello Leilão, pro-
fessor da Faculdade de Medicina dacjuclla ca-
pitai mineira, aclualmentc director da Esco

Porque ha muito ec acha desempregado,
Mario dc Lima, brasileiro, solteiro, com 20
annos, morador á rua do Livramento II. 115,
tentou suicidar-se. Mario atirou-se da janel-
Ia do sobrado onde mora a uma arca do mes-
mo prédio.

Na queda Mario recebeu, no eulanlo, ape-
nas ligeiros ferimentos; foi medicado pela
Assistência e, agora... desistiu já dc morrer.

Com guia do 11" disiricto policial me-
dicou-sc na Assistência Waldomiro dos San-
tos, preto, residente á ladeira do Barroso n, OU,

Waldomiro, que apresentava um ferimento
na cabeça, feito por garrafa, não quiz prestar
declarações, mas o policia apurou ler sido
elle ferido por unia mulher desconhecida, á
qual dirigiu m gracejo pesado. Antônio Gonçalves, portuguez, foi
preso pela policia do 12" districto quando esta
noite disparava a esmo tiros de revólver, no
becco Sujo.

Mais tarde appareceu na delegacia do 12°
districto o sargento de policia Íris de Bar-
ros. que declarou ter procurado impedir An-
toniode continuar a disparar a arma, sendo
por este alvejado, tendo falhado no entanto
a pontaria.

Na delegacia cm questão eslá aberto inque-
rito. Anlonio não explicou convenientemente
o motivo por que atirava.

Na estação de Mario Hermes, á estra-
da Sanla Isabel, foi preso em flagrante o na-
cionai Manoel Francisco, ali residente, que
dera uma facada no roslo de seu visinllO Jo-
velino Christovão.

——i i' «aqo Ba—t—¦¦¦¦¦¦¦-¦¦¦ ¦¦¦-¦-.—_»¦-_-*
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Foo-Ess^B
Nós c a Liga
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PfâFtlâS
Sypliilis. Moléstias das senhoras
Estreitamentos urethraes, (sem operações), gunor-
rhías clironicas, cyslites, liydroccles, impotência,

e espermalorrltéa
Cura especial e rápida pelu

OR. CAETANO J0„?§S3E
lías 9 is 11 e das 2 is 5

ILARGO DA CARIOCA — io sobrado
4 w-KII Ss^—< —— i- ' ¦¦

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
especialistas em doenças dos olhos, ouvido-*,
nariz e garganta. Consultas de 1 ás B — A"
sembléa n. 60

Argentina
Ainda não demos unia peiniada a respeito

do assumpto que gira cm torno da "Taça
Rio Bronco", gentilmente offcrecida pelonosso ministro do lixterior, Dr, Lauro Mui-
ler, para ser disputada enlre brasileiros c
urugunyos, como, da mesma fórmn, nem de levei
si quer, demos qualquer opinião a propósito
do assumpto que circumscrevc n prepotênciada Liga Argentina, neste continente de mui-
tas nações, c que se chama America do Sul.

O nosso silencio, entretanto, não ê convc-
nieutc, não traduz a covardia de nlinharmo-
nos ao lado dos nossos collegas que se balem
brilhantemente pela independência do nosso"football", antes, é originário da falta de cs-
paço de que dispomos aqui, e representa, sin-
ceramente, uma approvaçãu ao que tèm dito
esses collegas. Agora, mais do que nunca,
intensamente, volta á baila a tal idétt esdru-
xula de querer a Liga Argentina, como si fos-
somos seus tributários, delimitar a nossa
acção sobre aquillo (pie é nossa propriedade.
Além de mais, organisando um campeonato,
innoccntemenle inscreve a Liga Paulista,
como si esla associação representasse ii»
paiz outra cousa que não a dissidência.

Realmente, em São Paulo existem a Asso-
ciação Paulista e a Liga Paulista. Dentro da
primeira estão os clubs dc verdade da capi-
tal visinha; a primeira faz disputar um cam-
peonato serio, mantém relações com Ioda-, as
federações c associações do Brasil, é acredi-
tada e é conhecida. Os "matches" entre os
seus filiados são assistidos pela sociedade
mais fina c mais nobre da Paulicéa, como ti-
vemos oceasião de ver no jogo ultimo enlre o
Palmeira c o São Bento.

li a Liga Paulista ?
lim São Paulo, como cm lodo o Brasil, não

represento inão a cisão, a dissidência, a des-
harmonia.

Entretanto, é essa a representante do Brasil
no campeonato sul-americano, porque assim
entendeu a Liga Argentina, com a sua urro-
ganeia Arrogância tão grande que, não salis-
feita com isso, ainda quer prohihir (?! a
disputa de uma laça entre uruguayos e bra-
si leiros!

Isso firi»,firl. si antes não inspirasse nm
sentimento de piedade pulo cérebro dos que
decidem dentro da Liga Argentina e um mo-
vimento prosaico.

Uma festa de sporls
Realisa-se em 11 de junho próximo no"grotind" do Carioca I-Y Club, á estrada Do-

na Castorina, uma grande festa dc "sport",
constante dc um "raid" dc bicyclctas c Iras"matches" de "foolball" enlre as "equipes"
do Navarro F. Club, Humaytá, Carioca e
Anglo Gymnasio. O programma do "raid" se-
rá confiado ao Cyclc Club.

Haverá Ires provas de "sport", sendo uma
pedestre, cm 100 metros, denominada "Dr.
Luiz Moreira Lopes"; unia do Ires pernas, de-
nominada "Fernando Arguellcs Miranda", e
um "match" de "box", cm que tomarão par-
te os amadores João Ferraz, Rosolpho Pedro
Fernandes (Hannover). Servirá de juiz o Sr.
Jayme Martins Ferreira, campeão dc pesos e
lialteres deste anno.

Cm breve publicaremos o programma offi-
ciai c os respectivos juizes.

As inscripções serão encerradas em (i de ju-
nho com o Sr. César Fernandes (Nilei, á ave-
ilida Mem de Sá n, 91,

JOSE' JUSTO.

(83)

P_ GRANDE E EMOCIONANTE ROMANCE-CINEMA AMERICANO^
-33Stí

(Cada episódio, aue pôde ser lido desfacadamenfe,
conslifue urn film, a sen ex^íbido

nos cinemas Parhé e Ideal)
¦&;<¦-'. .___

"13° EPISODÍO

LEÍ
XLIV

i\ niÀCHINA Dli ESCREVER
Também a Elaine faltava a voz para fa-

lar..
Sempre com o olhar desviado, lentamente,

fez com a cabeça um signal nffirmativo...
Ii ficaram immoveis, em frente ou ao ou-

tro, durante alguns segundos, son pronunciar
palavra...

Os olhos de Ciarei fixavam-se nos da ra-
jmriga... Uma expressão de cruel desillusão
nelles se lia...

Entretanto, perguntava a si próprio si se-
ria realmente possível que a sentença que
condemiiava para sempre as suas esperanças
fosse proferida por aquella boca deliciosa...

Em dado momento, esteve quasi a inter-
rogal-a de novo, como si ainda duvidasse,
como si tivesse necessidade de alguma pro-va do facio (pie tanto o desesperava.

A entrevista era por demais penosa para
Elaine... Esta fez um gesto para concluil-
a... t) olhar de Ciarei, que continuava a
perscrutar-llie a physionomia, percebeu o quese passava no seu iulimo...

Um novo esforço de vontade permilliu-lhedominar a sua magna...
O "delectivc" dirigiu-se á secretaria, onde

foi buscar os papeis que ahi havia deixado,
pouco antes, dobrou-os mcthodicameuto e
guardou-os no bolso. . .

Sem accrescenlar uma só palavra, inclinou-
se profundamente c saiu da sala...

¦—¦ Walter, disse elle, indo ao encontro do
secretario, que conversava no salão com a
tia Bctty, chegou a hora de partirmos. O tem-
po corre e temos trabalho de, sobral...

Anciosa por saber o resultado da sua entre-
vista com Elaine, Mrs. Dodge dirigiu-se para
elle com uma interrogação nos lábios. Jus-
tino não lhe deu tempo para formulal-a...

—¦ Sou-lhe imnicnsnmonte grato pelo que
me deixou perceber lio pouco!... disse elle
com ai- triste. Infelizmente acabo de obler
uma dolorosa certeza: o mal é irremedia-
vcll...

Beijou a mão da tia Bctty c saiu acompa-
nhado de Jamcson.

lilaiiiQ, ficando só nn bibliotheca, pensava
no .que ut acabava de passa?....,;

Machinnlmentc, pegara no retrato de Cia-
rei, (pie eslava sobre a secretária, c coutem-
plava-o.

Não teria ella exigido dc mais, querendo
que elle lhe sacrificasse o seu amor pro-
prioV...

Os homens são pouco inclinados a seme-
lhantes concessões e quanto mais digno é o
seu sentir affectivo, mais isso lhes cusla...

Vagarosamente repousara a photographia
sobro a mesa e apanhara o jornal deixado por
Clare'.

Ella releu em voz baixa a noticia que dc-
eidiria da sua sorte.. .

De novo o seu olhar errou pelo vácuo c
acabou se detendo nas rosas enviadas por
Perry, que collocara sobre um movei.

li' tarde de mais! murmurou ella... Ii'
tarde dc mais!... O destino arrasta-me para
o outro lado.

Depois de arranjar as rosas no vaso de
cryslal onde tantas vezes dispuzera as fh-
res enviadas pelo homem que acabava de
sair, subiu aos seus aposentos e chamou a
criada de quarto:Vista-me, Mary. disse ella... Vou sair...
O Sr. Pcrry Bennett está á minha espera as
Ires horas!...

Passados vinte minutos, tomava o seu atilo
e dava ordem ao "chauffeur" que a levasse
ao escriptorio do advogado.

Milton, o "groom", vendo-a entrar, ahan-
donoti apressadamente o romance na leitura
do qual eslava mergulhado, e, dirigindo-se
amável ao seu encontro, informou-a <lc que
o patrão eslava só...

Perry Bennett, trabalhava... Sem duvida,
o serviço a que se entregava devia causar-
lhe séria preoceupação, porque linha o so-
brecenho carregado e um vinco profundo sul-
cava-lhe a lesta.

Quando a poria se abriu, deixando entrar
Elaine, elle voltou a cabeça e a expressão de
sua physionomia transformou-se subitaineii-
te; um sorriso dc júbilo substituirá a pre-
oceupação que a nublava.

Como é gentil, vindo ver-me!... disse
elle... Asiia presença dissipa a tristeza
dessa morada... Ha alguns momentos este
gabinete csla\*I em plenas trevas c eis que
com a sua enlrada, como sob a varinha de
uma fada, de súbito tudo parece se ter tor-
nado CÔr de rosa !...

E' a você, Pcrry, disse estendendo-lhe
a biío. <iue elle beijou contrictaincntc, que

cu não reconheço mais!... Ignorava que os
advogados fossem tão galantcadores e pu-
dessem compor modrigoes dc poetas para as
suas clientes!... Mas, já que fala em rosas,
é preciso que não me esqueça de agradecer-
lhe as que me enviou... Eram lindissi-
mas!. . .

Quando estivermos casados, murmurou
Perry, fazendo-a sentar-se a seu lado, que-
ro, desde que as aprecia tanto, que tenha
sempre cm nossa casa as mais lindas flores
de Nova York...

Durante quanto tempo?... perguntou ei-
Ia maliciosamente,.,Mas, sempre!...Será verdade!... E eu que julgava nuC
as atterições dos maridos para com as mu-
lheres cessassem passado o primeiro anniver-
sario de casamento!!...

Quem lhe disse tal?.,,
Mas, muitas mulheres, mesmo no nu-

mero das minhas amigas que se casaram.
E' uma indigna calumnia! li poderia ci-

tar-lhe muitos casaes em que, apezar dos an-
nos decorridos, o marido ficou sempre lão
apaixonado pela mulher como si ainda fos-
se seu nono. ..

Amen!... concluiu a rapariga com uni
IMllido sorriso.

Elle segurara-lhe de novo a mão e olhava-a
com ternura... Reinou entre ambos um si-
Inicio que elle foi o primeiro a interromper.,,

Enlão? interrogou Perry com um gesto
de hesitação, não a contrariou muito?...

—• Mas, o que?...•— O eco mundano"Star"... Leu-o?...
Sim! respondeu cila franca, li-o!...

Ii a noticia que contém não lhe pareceu•intempestiva... ou prematura?..,lira o desejo de meu pae!... disse ella,
de olhos baixo:-.... li vislo lermos delibera-
do você e eu proceder como si ainda elle
existisse...

Ah! querida Elaine!... exclamou, le-
vando ns lábios á mão que aprisionara na
sua... Como hei de amnl-a... Si é que seja
possível amal-a ainda mais...

De novo os seus olhares cruzaram-se. A
rapariga, porém, não sustentou por muito
tempo o olhar do noivo, não obstante e talvez
por causa da chama que nelle brilhava. Vi-
í-ou a cabeça c, perturbada, retirou delicada-
mente a sua niào dn de Perry.

Passados alguns instantes, elle tentou, em
pura perda, segura!-a de novo... Eila mette-

— Não

publicado hoje no

ra as pontas dos dedos no interior do seu re-
galo, e nelle os conservava obstinadamente.

Dir-sc-ia que, bruscamente, passara-lhe pe-
Ia mente qualquer nuvem... Seria um novo
pensamento (pie surgira de improviso no seu
cérebro, qualquer má interpretação imprevis-
Ia ou provocada por súbita e irresistível in-
inicio feminina?...

Perry Beunctt pareceu percebel-o, porque
mordeu os lábios e nos seus olhos futvos bri-
Ihou, rápido, um relâmpago.

Entretanto, muito senhor de si, proseguiu:
Elaine, declare-me epie não pensa mais

neste tal.Sr. Ciarei!!... Ah! bem notei que
elle durante algum tempo teve na sua exis-
tencia um grande logar e por isso solfri
bastante!... li, aliás, não podia ser de outro
modo... Você é tão boa, lão delicada, que
no seu pensar cxaggerou naturalmente os ser-
vicos que elle lhe prestou! Acredito que não
fosse apenas o serviço profissional que o ti-
vesse levado a tomar conta de sua causa c
que algum intuito mais pessoal, mais intimo,
o fizesse agir... Os francezes, bem o sabe,
são muito hábeis em transtornar a cabeça
das raparigas!... Este serviu-se opportuna-
mente da perseguição contra a "Mão do Dia-
bo", para penetrar pouco a pouco na sua
vida, lia sua confiança, na sua svmpalhia
também... E, no entanto, pergunto-lhe o que
fez elle durante esses três niezcs, desde que
tomou a si essa tarefa?... Nada de impor-
tanto!... Não chegou a nenhum resultado
positivo!... Verá, Elaine, agora que vou ler
realmente o direito e o dever de prolegcl-a,
verá que saberei trabalhar mais utilmente c
reduzir definitivamente a zero o poder dos
bandidos que ousaram aggrcdil-al...

Ah! desejo crer no que me garante,
Pcrry l... respondeu ella evasivamente...
Mas, peço-lhe, não falemos mais no Sr. Cia-
rei... Além do que. diga-me o que qu)zer,
não poderia esquecer-me do que lhe devo...

Nem um dos dous interlocutores suspeitava
(pie aquclle cujo nome acabava dc ser brusiii-
mente evocado, no correr da conversa, esli-
vesse, naquella oceasião. separado de ambos
apenas pela espessura de uma parede.

Justino Ciarei, acompanhado pelo insepa-
rovel Jamcson, acabava, com cffeito, dc
transpor o limiar da sala de espero, onde o
havia precedido Elaine alguns momentos on-
tes.

Já o "groom" dava-lhe o "blocli-uotes" pa-
ra que ncllc escrevesse o nome... Eile, po-
rém, afastou-o com a ciõo...,

é ao Sr. Pcrry Uennell que desejo
falar, mas, simplesmente ao seu secretario...
Elle está?...

Sim, senhor.., respondeu Milton, des-
ignando com o dedo uma porta eiividraçads
sobre a qual eslava escripta esla palavra:
Secretario, li, justamente, eil-o!...

O empregado do advogado saia com cffei-
lo do seu escriptorio.

Ii' o senhor mesmo, perguntou Ciarei,
que daclylographa habitualmente as cartas do
Sr. liennctl?.. .

Sim, senhor.., Passam-me Iodas pelas
mãos... Mas, posso saber com que fim mo
dirige esta pergunta?...Oli! nada de importante!... E' uma iu-
formação de que precisava,.. Mas, observo
que vae sair,.. Não quero retcl-o... Conver-
sarei daqui a pouco com O seu chefe...

O secretario saudou-o e saiu, fazendo com,
O cabeça um gesto familiar para o ''groom".

lim seguida, son hesitar, e seguido por Ja-
nieson. empurrou a porta c peneirou no es*
criptorio de onde. sairá o empregado...

Sobre uma mesa havia uma machina de es-
crever.

Tranqtiillanicnle o "deleclive" scienlifico
dirigiu-se pura ella. sentou-se numa cadeira
e collocou no rolo uma folha dc papel era
branco.

Batendo com destreza as teclas, traçou á
phrasc extrahida da carta que trouxera do
palacele Dodge:"Julguei ser completamente inútil insis-
lir com Trotlcr, que me disse, no entantor
estar profundamente grato pela minha lenta-
Uva."Veja! disse mostrando a Walter,

Eniquunto esle exaniinava-o, o professo?
traçava numa folha uma dúzia de vezes a
letra "T".

Ii enlão? proseguiu, a demonstração
não lhe parece peremptória?... Neste, como
nos outros documentos, o traço horizontal da
letra "T" está acli-tado i esquerda, c esta
machina não o imp .ne siuão com os mesmos
defeitos. ..

O criminoso que procuramos estará civ
tão aqui?...

Não duvide disso, Jamcson, elle está,
aqui!...

XConlinuay

Este- folhetim foi" do 18" episódio quá
será cxhibido quinta-feira, 8 de junho, noi
cinemas Pathé e Ideal.

a>,
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0 sabonete medicinal por cxcellcncia
'reparado com substancias antlsepti-

eus, conserva a pelle e elimina
os suores e espinhas, refrescando deli-

ciosamente a cutis

USINA DE PRODUCTOS CHIMICOS

ARFIM
0 sabonete ideal para banhos

Perfuma e amacia a cutis
fina dos Bebós

I Loterias úa Capitai Federaif

CIA. USINA DE PRODUCTOS CHIMICOS
abrlca: RUA SOARES, 13 •• S3o Christovâo I

MAIU V HIIGISTIIADA

Escriptorio: RUA GENERAL CÂMARA, -10

KIO DJfdANEIRO

Curso Normal de Preparatórios
A> aulas ilcalo curso, vanl.ijusanionto conhecido |.ola PONTUALIDADE, ASSI-

DUDADK e conípclcncju Ue mus professores íünccionam com a iniixinia ro-
gularldudc.

DIl. GASTÀO lllt.ll, DU. MBSCIIIK, DH. MENDES DB
JIA11, professoros du Bxlcrnnto I) Pedro II; DHS SHIUSTIÃO FONTES a
IIU.N DOURADO, professores du Escola Militar; DH. HENRIQUE DE ARAÚJO,

Corpo docente:
HGUIAR, prof
At
primeiro classificaria iio concurso do II. Universal oin íi. Paulo; DIl, 1'EIIEIRA
PINTO, profossor do Collegio Militar; DR. AUGUSTO ANESI, autor do valiosos
[rabnllios dliliiclicos; lilt. FERNANDO SILVEIRA, conhecido professor o outros.
Áulos pralicns do MÁTIIEMATKIA o CIIIMIOA. Dous pro essores paru o estudo do
uma iiie-ma língua, um da parte llicorlcu o outro pratico. As nulas de aulas são
flolvgruplindns. Monsalidades módicas. Cursos DIURNO o NOCTURNO.

Aulas de repetição paru us alumnos quo se malriculaicm cm alrazo.

A sé.lc .In curso foi mudada da rua dos Ourives 29 para URUGUAYANA 89,
£• nmlur — JURUENA DE MATTOS, director.

ÍACASABtRTfiOLDO
RIO DE JANEIRO

Avenida Rio Branco n. 50
Avisa á freguczia que está vendendo as

LÂMPADAS «GH-HD/SO/V»
pelo seu novo systema americano :

Cada compra dc lâmpadas dá diroito a um ou mais «coupons»
na seguinte proporção:

Por coda tampada até 51) velas sc entregará
100 velas |
100 velas
200 velas
400 velas
00) velas
801 velas

1000 velas
1500 velas
2(1(10 velas
30 0 velas

Os coupons serão, resgatados na
Casa Bertholdo, Avenida Rio Branco n.

Os premios acham-se indicados ua lista do brindes e estão cm exposição
jicrmanenlc na CASA BERTIIOLÜO, AVENIDA lllO BRANCO N. 50

PEÇAM A LISTA DOS BRINDES
, Compras a praso não tèm direito a coupons BfitSs..tb£s---_ \^___ BüsE

dito
(tito
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dito
dito
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dito
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fll lÉÜIÊli
Mme. Julia Caldeira
Garante o íratameri-

to da cutis, com os
seus preparados. A
jnll í orna-se alva e
ros. d i dentro de pou-
co tempo.

lül! EU
A' venda na
Rodrigo üsilwa, 3S

Isravissimo
O exame da vista só deve

ser feito por pessoa muito ha-
bilitada; a casa Rocha tem
profissional com vinte e cinco
annos de pratica e assume toda
e qualquer responsabilidade,
vendendo baíatissimo os óculos
e pinec-nez. — 56, rua da
Assembléa.

CAMPESTRE
Amanhã ao almoço :

Especial angu á bahiana.
Carne secca á galope.

Ao jantar :
Capão á portugueza.

Perna de porco assada.
Todos os dias: ostras cruas,

peixadas e bacalhoadas.
Especial vinho, tinto e bran-

co, de Anadia, Portugal.
R. DOS OURIVES 37

| Ghapéos dc sol e bengalas
0 mais variado sortitnento encontra-

ua CASA BAi\B0S<i, prai;a Tira-
!dentcs 11. (i, junto á Camisaria Pro-

gresso.
N. B, — N'csta casa celirem-sc

rliapóos e liizcm-so conceitos com
rapidez e perfeição.

Único
prepa-

Perolina Esmalte-
ratlo, c]tte adquire c conserva
a belleza da pelle, approvado
pelo Instituto de Belleza clePa-
ris, premiado na Exposição de
Milano. Preço 3:**>oOO PO' DE
ARROZ PEROLINA, suave
e embellezádor. Preço 4^000.
Exijam estes preparados, á
venda em todas as pei-fumai ias
e no deposito deste e de outros
preparados, á rua 7 de Setem-
bro n. 2o<), sobrado.

li
iiííiiiilo o suspensorio Elcclrico-JIa-
gnotico do Dr. Wilson. Cuia infal-
1 ivol e absolutamente certa dos OU-
G/vOS enfraquecidos por unia moci-
dade desregrada ou uma velhice
prematura.

DEPOSITÁRIOS
MERINO & C.

11 la on ouvidou. íoé—nio
Reniettcni-se catálogos deste

apparel
1'unlo :

lleprosentanto cm São

RUA 15 DE NOVEMBRO n. 7

Companhia da LoUrlas Naolonaea
do Braill

lixlincofics pilbllcns, 10I1 a flseull-
snçfio dn governo federal, úh 'i l\'i o
nos «aliliadn» as 3 horas; a rua

Visconde de Itaborahy 11. 45

AMANHA
3-1*1 - '2'

3o:oooÜooo
Por $750, cm inteiros

Grande e extraordinária loteria de
S. Joãu — Km tri". aortcloa
Sexlii-feirii, 33 o salibndo, 21 de

junho, ós :i horas da tarde, ás 11 c
1 1 da tarde,

326-3»
1° sorteio  100:0003(100
l" sorteio  100:0003000
J° sorteio  200:0008000

Total dos Ires prêmios maiores:
490:000$000

Preço do bilhete inteiro 108 em
vigésimos de 800 réis.

Os pedidos dc bilhetes do inte-
rior devem ser acompanhados de
mais (100 réis para o porte do Cor-
reio e dirigidos aos agentes geraes
Nazarclli & C, rua do Ouvidor
n. 91, caixa n. 817. Teleg. LUS-
VEL c na casa F. Guimarães, Ro-
snrio 71, esquina do beceo das Can-
cellas. caixa do Correio 11. 1.273

MORPHÊA
A sua cura radical pelo

HANSEOL.
Peçam prospectos, com at-

testados de pessoas curadas.
DEPOSITÁRIOS

J. M. Pacheco, rua dos An-
dradas 11. 47. Rio de Janeiro,
e Altivo Halfeld, cm Juiz de
Fora. — Minas.

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

M, Largo S. Francisco de Paula, II
Toloplioue 3.811-Norle

Amnnliã ao almoço:
Salada de badejo ao Rio Mi-

nho, caldo á Malhôa, bifes ao
Rio Grande, mocotó a S. Sal-
vador.

Ao jantar:
Frango á Villa do Conde,

suceulenta perna de porco á
mineira, ciout-au-pot ao Pro-
gresse. Todos os dias: gonlasch,
Ostras frescas c miúdos de
frango á Rotisserie.

A Notre Dame de Paris
GRANDE VENDA com

o desconto de 2o t
Em todas as mercadorias

Ate qm emUim \ Uma cura i

LAVOL
A

NOVA

descoberta

Para enfermldages da p©ll@
Um poderoso liquido para uso externo. Puro,

limpo, agradável

Café Santa Rita

EXTERNATO AQUINO
Antigo instituto de ensino

primário e secundário, sob a
direcção do Dr.Theophilo Torres.

108, RUA DO REZENDE
Prospectos e informações :

Casa Beethoven,Ouvidor 175.

1 VExaaUKa

Pó ile arroz
Medicinal, adhercnte e per-

lumado. Lata a.^ooo.
Perfumaria (.rlando Rangel

Dr. Everardo Barbosa
Do Hospital de Misericórdia

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

2QQ REIS
o metro de picot e ponto ;i
jour na Casa Ratlo, em tiras
de algodão a direito e de 10
metros para cima; Gonçalves
Dias 11.57. — Telephone Cen-
trai 2.118.

Faz vestidos por qualquer
figurino, com toda perfeição c
rapidez, preços baratissimos.
Rua Riachuelo ti. 26, sobrado.

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, refrigeranta, sern
álcool

COMMAND1TARIO
Piccija-so com o cn pitai .Io CEM CON-

TOS DB HEIS paru uni negocio serio
e ubsoluümicnlc giiniiilido, dando 11111
lucro MÍNIMO animal de SU o|n, nlóm dc:
uma rcliruiln mensal. l)ào-se referencias
bancarias e possoaos do I- ortlom c Iam-
I10111 te exigem. Coitas com propostas
par.1 o escriptorio deste jorniil, a José
Silva.

Rlieumatisiiio.syphilis e impurezas
DO SANGUE—Cura sogurn e oITicaz
pelo alaiuailu lloli de Siiinnin Salsndo
de AHVèilo de Carvailio—Milliiu-es de
ullesluilos—A' venda nus bons plinr-
macias e drogarias do Itio c dos U<-
lados—Deposito: Alfredo de Carvalho

,\ ('.. - Primeiro de Março n. Io

ALLIVIO IMMEDIATO
Qualquer forma ue comiclião desnppa-

reco logo que so appliquo o grande c
novo remédio Lavo). Cura permanente-
mente eom umas poucas ahplicações

MILHARES DE C1JHAS
Milhares de emas, uma após outra, li-

iialmcoto convenceram os melhores dou-
lores do grande mérito ile Lavòl, no lia-
lamento de doenças dc pelle. Acabo com
essa tcnivel coinicliãi), dòi- ardente o
tormento immedialnmento. Limpe-se
dessa doença e dc pelle tão feia. Censi-
ga mais uma vez uma pelle limpa, lus-
trosa e saudável.

Compre um frasco de Lavol no seu
droguiattl hoje O preço é moderado.
Compro ao mesmo tempo um pouco de
ulcool pura diluir este remédio, pois que
esta grande e nova descoberta vem em
forma concentrada, na sua forma primi-
tlvu e forte Só leva um minuto para
diluir, Desta maneira pude V. S conse-
guil-o puro o perfeito — cxiiclameille
como si se trata-se pessoalmente com
os grandes especialistas londrinos que
preparam o Lavei.

Nenhum caso de doença de pelle pude
resistir a esla ultima e grande desce-
licita.

Vende-se em todas as drogarias o» pharmacias principaes
GRANAÕÕ & C, Rão de Janeiro

CASA STAMP
Grande deposito de todos os

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

ção e banho de mar

Especialidades em calçados
finos para ambos os sexos

e todas a.s edades, ao rigor
da moda

9, URUGUAYANA, 9

3 vss.\=sFPv^moirJ!xszií%3izwfX4mX3ai

O MELHOR 1)0
Enconlpn-se em

IfKASIIi
Ioda a parte

li' 01.1o quo ludo o iiiiiiidn iniiia dopou
das 1 eleições de cinimonias

Torraç.les ospcuinoi pau buloqulní de
primeira ordem

Rua Acro «I — Tolonhono Korlo I.41VI
Mal. Flortauo22-ToloplioiioNorlo 1.218

Stadt Munchen
Suecursal do Campestre

Hoje:
Grande jantai- c ceia, ao

iivre, no esplendido
único no gênero.

Provem o afamado vinho
Anadia, branco e limo, em
botijas. Suecesso....

1 Praça Tiradentes i
Telephono (iiiõ Ontral

ar
terraço.

DORDENT cura
re-

ponlinniiicntc dor de dentes.
Vende-sc cm todiis ns pliarniíi-
cias ; nito c veneno e não quei-
ma a bocn.

Preço ISOOO
Cnixa do Correio 1.907

Cornpna-se
qualquer quantidade de jóias velhas

com ou sem pedras, de qualquer valor e
cautelas do «Monte dcSoccorro»; paga-se
bem, na rua Gonçalves Dias. n. .'17.

Joalheria Valentim
Tolephono 001 Central

1 EM EXPOSIÇÃO 1
NA 1

li loHl
Ctíj E3BSS d^_\ \zj_i

1 S.José izSJoséi
novos modelos cm

dormitórios
c salas de jantar

a prestações

A FIDALGA
Restaurant, onde se reúnem as mclho-

res familias. Rigorosa escolha feita dia-
riameute, cm carnes, caças e legumes.
Vinhos, importação de marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

RUA S. J0SE', 81 - Telep. 4.513 C.

Aluga-se uma boa casa
Aluga-so a boa casa n. lo7 da rua

S. João liaptisla, em Botafogo,
Tem bons quartos, luz electrica, jardim

ao lado, muita água, esta limpa e e
nova

Para ver e tratar na mesma, com a
proprietária.

DINHEIRÔ
Empresta-se sobre joins, roupas, fa-
zendas, inolaes c tudo que represou-

le valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TI'MP1!01<eT972iS0IU'E

{Aborto das 7 lioras da
manhã ãs 7 da noite)

JÜIBERAL k C.

Passeio ao Ipanema
Os proprietários do bar Vinle do .Novem-

bro chamam attenção do respeitável pu-
blico para o aprazível passeio no logar
mais aprazível desta cidade, com bondes
de 20 ein ÜU minutos á porta, sendo o bar
acima no ponto terminal da linha 20 de
Novembro; passsagens dc automóvel pela
Avenida Meridional para o mesmo bar.
Regulam os proços da cidade para todas
as bebidas e comidas.

Soaces & Pinlieéro.

ÍTO J

¦BHHMHMRHHHnHMl
SOCIEDADE RIO GRANDENSE JH SORTEIOS

"CIÜ3 PAíUSíETaSE"
rUNOAOA KM 101»

Çnpitnl renlisntlo Rs. 3ooiooô$ooo
(Aliturlliiiln ti Iiiii.-i i.oinr em tola

a llupiilillni)

Ilanqiiolro*i HANt.o iiiM.miMi;iii;io IHi poilTO
Al.KGIlr u HA mu Pl-il.mi.sst:

Só Io;—1'orto Alegro
/•'///'(// im Rio ile Janeirof

RUA DA QU7AMJA, to
Jola20$OüO-.Moiiiiilliliiilo

ilniiiíiilui -
iiSimi-- Dunifuu fi i uioiui— Orupa
fiullclo» IIIUilnUUs «UO . .elei liel.ii.

/' aiiiinr
0.000 pu-.

I pronilo oa in r.iOrciWiO
t p » » ÍUHIlUOtlO
1 i > |.iiiii$iini)
» l • » MiiiSimii ,,, SillOllJO 0

1!) i >i iioiisotii),... :i.ii(iij$iMii)
1H0 • p p ttiii$0O... I8:üüü|000

nnnuiilmoiilo em Natal:
I prêmio do lis  ífiiOOOlOOO
I ¦ p p  llfiQü $0110
i p p  t0!ÜÜ0$uO0

r'Tn «rrti- í- a melhor o mui» viinlninaq nxUlonlo, pois que rtliSTITUE
INTKfiHAl.MKNIH, accioícliln da IluMfICAÇAO l>K 10 >, docorrlilo» 6 mo-
/.- , as onlruilni dos pronlaiiiitlap nfui Miiteudüí. De occflrdo com o rogu«
lainonto, li' l'Ai:ill.iAIM) AÜS PIlliSTAMISTAS coulomplado»comp*pronuos
do ll«. ;oofuoi) o toojtooa delle- ile-i-tiifin, ciuilintiando eiitreliiui.i nu
serio COMO S'l N.>u lpil.'Vl-.s.si;\| .sido ROIITEADOS.

1'rcinloi |ii norteados; l.loo eadornolits no valor i|n lis, 70t,'Sonfoqo,
Iodos ns premiou iAu piigm Inlognilmonlo o dlulribuido» dosdn jl,inesino uiilanilo incompleta a serio, de uccordu como nosso RI.Otl.AMK.NiO

e CARTAS PAilv.MI-.S.

PEÇAM PROSPECTOS
RUA DA QUITANDA, 107 -- 1 andar

l.'H i OI*. .IANI tRO
Itam-se, des do quo apresentem boas referencias c fiançaAGENTES - A.r

mWmWaÊt/WBOmVmVmWEmt zmwEsmsmmz* ::i?-.--
,7Tt*rnj

ÚulJlSm*
tirandn deposito o oííir.ina de moveis e col-

ohoaria, tapeçaria, louças, etc.., cíormltorios r»s-
tvlo allemão, ulHma moda, 550^000; m?iis banalo
que qualquer outra casa: salas tle jantar, 580$; ditas dc visita,
estylo dc grande ctieiio, de 130$ a 180$, (estas mobílias são
estofadas); capas para mobília, nove peças, 70^000. Peçam cata-
logos para não ficarem illudidos com outras casas; na dia do
Passeio II. 110 — (Largo da Lapa).

Drogaria Granado & Fios
_-

RUA UBUGUAYANA N. 91
NÃO TEM FILIAL

DROGAS GARANTIDAS
PRtiÇOS SEM COMPETÊNCIA
Balança sensível a 1 gram-

nia para pesagem grati-iita cia ã
fi^egviezia. I

mmwmmmmBmmMmBBEms&EmmmmzaBfâmBmB

INSTITUTO P0LYGL0TIC0
líilão fuiiccionandu os seguintes cursos

dfcslciilítilulo:
Curso Normal
Curso Gymnasial ->* a
Curso Annexo
Curso Primário
Curso Commercial
Curso de Tacliygraphia
Curso de Línguas
Curso dc Violino
Curso de Pi tino
Curso de Dactylographia
Curso de Prendas feminí-

nas.
0 corpo docente é escolhido a capricho

e merece absoluta confiança.
A disciplina do estabelceimcnlo é ir-

reprehensivel.
No genoro é o único estabelecimento

da Capital
AVENIDA niO (MANCO, 100 e 108

|É||f hiSoíeÍIíos
ali [raio
Ár>-')r.jrf,i

flífev.j^g Ronqnid

^$k lorca muscular

Eincsfo Souza
BRONCHITE"ao, Aslfama,
Tnbírcalose pulmonar.

GRANDE TÔNICO
[ aüre o apille e nroúuz a

GRANADO & C, 1» tíc Mnrco. 14

Um senhor com j:ooo$oo0
necessita entrar para uma casa
feita, negocio limpo. Cartas a

neste jornal.S. R.

W ii
S'

de fazerdes vossas
visitac o deposito dc

Antes
compras
A. PINTO & C.

Oüi5"ANi)A, 72
Telephoi e "].o<-)G Centra

rl!lid
Conicçnnclo ngorn a mellior época |iar?

a plaulação de pomares, ninguém devi
comprar arvores frutíferas sem primeiro
salier os preços e as condições de venda,
de Augusto Fonseca, á rua Mariz o liar-
ros 309; peçam catalagns grnlis.

jveis a prestações
Enlrcgain-sc, apenas com IÜS men-

saes, camas, guarda-louças, guarda-ce-
midiis, cadeiras de balanço, columnas o
outros inoveis.

Na Casa Veiga, fabrica de moveis, o
rua Senador Euzebio n. iii. — Avenida
¦Io Mangue. — Telophono ."j.-ilí.

LANDAÜLET
Ycnilc-sc um do afamado fabricanlo

alJianchi», completamente novo, carros-
serie de luxo, 18|íí- II P. per preço
de oceasião: 10 contos de réis. Para ver
e tratar, na rua Viscondo de ltabor.ihy
n. .19.

Pintura de cabellos
MME, OLIVEIRA Unge cabellos par-

tieularnieute, só a senhoras, -om llenné.
Actualmento garante a maior perfeição
no seu trabalho. Iluração: [uatro mezes
Completamente inolfeiisivo. Preparados
recebidos dá Europa pelos últimos va-
pores.

Avenida Go-nes Freire n. 108, sobrado.
Telephone n. 5.800—Central.

M 8E PENR02
8 JUNHO

E. Samuel Hoffmann
13 Travessa do Rosário 13

JÓIAS
Das cautelas vencidas, po-

dendo os Srs. mutuários refor-
mar ou resgatar suas cautelas
até a hora de principiar o leilão.

em-se
jóias a preços baratissimos :

run Gonçalves Dias 1)7

JoaüieriE Valentim
Telephone n. 994

Dc todos os estylos, a dinheu'0
e a prestações; sem

fiador
NA

Renascença
Rua Seie de Setambro 208

uatMaiiMawifiitfttaft

GRUTA DO NORTE
ABRUTA ATB' I HORA DA MANHÃ

Praça Tiradentes 77
TlíUiPIIONE 1.831 CENT11AL

Hoje ao jantar :
"PotTi assado aos diplomatas, ravioli

so Gratin, frango á niiiihotn e vilclla
nífíida .0111 l'a\as verdes.

Amaiiliã ao almoço:
Socculcntos lides de. carne secca ao Rio

Grande, lluj-iil au Pol, escaldado do ga-
roupa á baliiana e acarnjó.

Esta casa é a unu-ii no gênero onde
a." apreciadores de piléos á baliiana e á
portugueza eiicuiilrauí Indo quaulu deseja-
1'Cin. Duas coziidias modelo.

Km vinhos não ba egual.

afé Aristocrata
puro c saboroso

•IS<)(»> O KEI.O

Haddock Lobo -j5(j.
Teler»b. 911—villa.

fflft II PIS
z:,^:-..xi**j^vi<ry!I^XIá3y2bZ2tWAi&M>l)^

Garantida pelo governo do
estado

Terça-feira, 30 do corrente

2O:000$000
Tor i$8oo

Sexta-ieira, 2 de junho

2O:0O0$00O
Poi i$8oo

Bilhetes á venda em todas as
casas lotericas.

EATO0 S„ PEOR©

MEU BOj
MORRÉÚ

THEATRO RECREIO
Empresa J0SE' LOUREIRO

Companhia RUAS, do llicalro Apollo, de
Lisboa

A's 7 1(2 e 0 l|2
Uma pei.-a do grande suecesso, em Por-

lugal e 110 Hrasil. Verdadeira labriua
de gargalliadas

Rcpi'osenta(,'ãu da cngracndissiiiia ro-
vista portugueza, de André llrun o Chagas

Roípiello

D'ALTO A BAIXO
Conipères: 1'agun.les, ,IOIU'.H GE.NT1L :

Picam-o, MMIII It RODHIGUliS.

Esplendido desempenho |.or to.l> s os
arlistns

Amanlii- 1'rimeira represciitai,-iíii da

|Âplk em palheiro

THEATRO S. JOSÉ'
Empreza PASCHOAL SECRETC

HOJE—28 de maio—
KSTÜPIÍXDA NOVIDADE

Sensacional lllin da fabrica ALI. AME-
RICA

újmvi üUjtlliiiilQIIIKl
Em seis partes,caila qual mais eniocio-

iinuto !
Sublime drama policial, eom os mais

exlraor.linarios ¦ Irues 0.

ROMANCE DE AVENTi RAS

Emoeões foi tes durante dn,is horas I

Luxo, ilesluinbraineiito c ai tu

Assessões continuas começam ás li bo-
ras da tarde c terminam á meia-noite.

PREÇOS POPULARES

A's 8 'i\ i—i Soiiée 9

ULTIMA NOITE
em que se representa a operela

in I SUO
a Amanhã—Recita de Luiz Filgueiras

IVIÜVA ALE&RE
Por CREMILDA

Aniaiihii- Penultinio especlaculo
Despedida da operela

p §rr tsmwmm.
I T.-i 1 .i-i.-iiiL — Despedida lia com-

I panhin.

THEATRO APOLLO
Empresa J0SE' LOUREIRO

Grande companhia de opera lyrica ita-
liana R0T0L1 & H1I.I.ORO

flOJE: :H
« Soiréo » ás S 3| 1

A celebre opera em quatro actos, ilo im-
mortal maestro CARLOS GOMES

&r.cX3km?!t ¦-sit^r.aa-rianji aa^-írrs-iw-sT-asaafciiTJí

Cantada pelos artistas Salazar, E. Cia-
senii, li.ei. Melocchi, Orlandi, Fcderici,
Iteeanatini e Baroncini.

Vinanliã — Despedida da companhia,
que parle para g, Paulo na terça-feiia.
Rillictes a venda.

TBfiCAIRO REPUBLICA
Empro=aJOSE' LOUREIRO

Grande companhia eqüestre, gymnasuca,
acrobatica, cômica c mimiea

KLOtTE HOJE
DOMINGO - A's 8 3i-t

Grandioso e magèsloso cspectaculo pela
companhia do

.lil
Ilcgisseur, F. QUEIROLO

NOVO PR0GRAMM,*. - ,
NOVAS ATTRACÇ0E3

illl
No espcclaculo toma parlo o grandí

artista

CABALLERO CASTILLO
com a sua companhia Aiiio-mecanica

O enlevo das creanças Rir sem ccsãar

PREÇOS DO COSTDIS

"•'
*fj_____\_\


