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0 cambio vae subindo!
3*

As opiniões dos dircctores de
bancos estrangeiros

0 cambio vae retomando, "piano, pia-
lio", a sua antigo posição

Quando no dia lli publicámos, em entre-
vista com os Srs. Drs. Homero Baptistà e
Norberto Forrolra, a noticia do que o Ban-
co do Ilrasll Ia voltar a intervir no mer-
cado cambial, brevemente, 0 cambio vacll-
lava entre 11 7!8 e 12 81182, isto é, entre
20.s_l(l o 20#052 a libra. Publicada a no-
tida. o cambio começou a subir, gradativa-
monte. ... ,

Qual o niolivo da alia? A nolicia de que
o Banco do Brasil Ia unir lambem? Nao se
póilc dizer que seja esta a causa, mas e
certo epie elle concorreu cm parte para isso.
No próprio llanci, do Brasil offlrrriavn-se o
mesmo, pois sômonto a noticia de «pie n (.ar-
teira Cambial dentro cm breve entraria no
mercado deu margem a especulações.

Procuramos ouvir os banqueiros estrangel-
ros, uceusildos de promover n baixa com
o Intuito de exploração. Deixámos de din-
glr-nos a todos os banqueiros estrangeiros
acreditados enlre ims por Julgar isso desno-
cessaria. Apenas ouvimos a maioria.

AM BANQUE FRANÇAISE
O Sr. Colombo tem medo da imprensa,

Não diz nada, nada o nada. O que tinba a
dizer é que, sobre o assumpto. já enviara, ele-
pois da noticia da intervenção do Banco do
Brasil, uma formidável correspondência para
a casa matriz, em Franca.

NO ÜAXCO ULTRAMARINO
O Sr. Guedes pensa que o cambio não pas-

sara ele 13 d. I? isso mesmo por causa da
safra, augmciifanilo a nossa exportação.
Quanto á situação do cambio depois da sa-
ira, deixa de fazer um juízo seguro.

NO BRAS1L1ANISCT1E BANK
O Sr. E. John — A alta do cambio? De-

vc-se ás condições do momento, em vista da
safra. Entretanto, a noticia de que o Ban-
co elo Brasil ia intervir no mercado não
deixou de cooperar, isto e. abreviar essa alta.
Tensa epie o cambio subirá ainda mais,
quando a safra se verificar com toda a sua
pujança. Subirá bastante. Quanto ao que
se disse, que os bancos estrangeiros se cs-
forcam para a descida elo cambio, é unia pi-
lheria: quando ba mais compradores epie
vendedores, clle desce; quando ba mais ven-
dedores que compradores, sobe. (lontra esse
fado nada é possível. Recebe com prazer a
entrada elo Banco do Brasil no mercado, h'
vantajosa para todos, como regulador, pois
evita as mutações bruscas, sempre inconve-
pienlcs.

NO BR1T1SU BANK
O Sr. Frank Dodd, cm ccrlos pontos, não

pensa o mesmo. O cambio continuará como
.se acha, mesmo durante o safra. Si, porém,
tiver de soffrer alguma alteração, acredita
que seja para melhor, isto é. para cima. A
;vusa da alta é motivada pela safra, pois a
iiôssa exportação, além de •cr considerável,
vae ser compensaelora, em virtude do bom
preço do café. A sua opinião sobre a inlcr-
venção elo Banco do Brasil no mercado de
cambio é assim-assim, Contesta que os ban-
cos estrangeiros sejam causadores da bai-
xa. Os jornaes que dizem isto é porque que-
rem dizer. Mas, ninguém mais que os ban-
queiros estrangeiros desejam a alta: é uma
questão de defesa ele seus próprios interesses.

NO LONDON AND RI VER PI AT li
BANK

O Sr. C. D. Simmons — A sua opinião

sobre o cambio não a dá. E' sempre iiicon-
vonionto que o director de um banco estran-
golro esteja a falar aos jornaes. Sobre a eu-
Irada do Banco do Brasil no iiiercnilo, jul-
ga-u acertada, E' uma boa medida para o
governo, para o paiz e mesmo para o bnn-
co. Tem n virtude de poder evitar as bruscas
mudanças. A sua opinião sobre o papel do
llanci. do Brasil como regulador do cambio
é, entretanto, pessimista. Quando a expoV-
lieçâo é abalada por quaesquer elrcumstnn-
cias, quando o ouro é pouco — não ha bnn-
cos que consigam rcgulurlsar o cambio. Nem
mil bancos reunidos. O quo prejudico aclual-
mento o Brasil, nessa questão de cambio,
é a falta de transportes, a guerra e_ o pa-
pei moeda em excesso. A sua opinião não
é de uni banqueiro: fala como amigo elo paiz,
onde já vive ba vinte annos.

NO BANCO ALLEMÃO TRANS-
ATLÂNTICO

O Sr. Ur. Engelhard, sobre o assumpto,
não pensa eousa nenhuma. Deseja, porém,
ver o Banco do Brasil no mercado de cambio.
E isto por um motivo: evita as oscillaçòes,
tornando a* negociações mais seguras. Apc-
nas é preciso que o Banco tenha uma cou-
sa: é dinheiro, muito dinheiro, para "ajíucn-
lar u repuxo".

NO DEUTSCH BANK
O Sr. llechlcr é da opinião de que o Ban-

co do 13rasil poderá influir um pouquinho.
Actunlmcnlc, por exemplo, a alta do cambio
é provocada pela grande offerla de cam-
biaes para setembro, época ele consideráveis
embarques de café para o estrangeiro. O
café está com uma cotação magnífica c ma-
gniflcnmento situado no mercado. O cambio
poderá subir, como já disse, mas O Banco
do Brasil terá que dispor de grandes sommas.
Para ir a II nu a 15 será obrigado a dispor
ele uns 5.000.000 libras. Mas, assim mcsmci,
uns seis mezes depois, o cambio voltará á
posição em que se acha aetualmente.

NO LONDON & BRAZIL1AN BANK
O Sr. Prgor argumenta que a imprensa

não tem razão, culpando os bancos cstrnn-
Retrós pela baixa do cambio. "Dizem epie fa-
zemos jogatina. Jogatina como? E' porque
ignoram que o cambio alio é muito mais
conveniente aos bancos estrangeiros". Dá um
exemplo. Quando o cambio eslá a Ifi, o lucro
de 15 representa para os accionistas de seu
banco um lucro de um schilling e quatro
pence, Quando o cambio eslá a 10, o mesmo
lucro de IS representa somente 10 pence. üs
jornaes estão, pois, muito errados. Os ban-
cos estrangeiros desejam, como o governo,
a alta, para evitar prejuízos. Quanto á in-
tervençõo do Banco elo Brasil, abunda na*
mesmas considerações dos seus collcgas, pois
a estabilidade do cambio torna as trniisacçõès
mais seguras. Pondera, com tu d o, que, si o
Banco deseja prender o cambio avtyna taxa,
fixa corre um certo perigo. 

'Aliás, o''governo
já tem, sobre isso, uma dura experiência.

Km conclusão: os bancos estrangeiros de-
sejam ver o Banco do Brasil intervindo no
mercado de combines, para evitar as conti-
nuas altas e baixas. Alguns acccítam a idéa
de que o cambio venha a suhir um pouco, para
0 que, entretanto, o Banco do Brasil terá de
lançar mão de sommas fabulosas. Sobre uma
possível alliança entre os bancos estrangel-
ros, nada é possível: — a actual política in-
(emocional, isto é, a guerra, não permitte,
dizem clles,

BOLETIM DA GUERRA

os TALHOS TOMAM A COITRA-
OFFENSIVA NO T_>rfs_TRftíA

A INVASÃO DA GKECIA

A impressão causada cm Lon-
dres e a indignação nu Grécia —
Os protestos do governo grego —
O abjectivo dos búlgaros — /{ of-
tcnstva dos alliados o ;i altitude

da Grécia
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A região da Macedonia grega, que os bul-
garos eslão invadindo

LONDRES, 29 (A NOITE) — Causou a maior
impressão nos circulou diplomáticos bnlkani-
cos a noticia ele ferem os búlgaros atravessado
a fronteira grega e oecupado posições estrale-
gicas de certa importância ao norte ele Seres.

Acredita-se que os búlgaros pretendem to-
mar a offensiva contra os aluados naquclla re-
Kião, que estava entregue ás tropa:-, gregas e
onde os aluados não tinham construído nenhu-
mas obras de forlificação. Os búlgaros, eine se
diz terem recebido nestes últimos dias .'100.000
homens de reforço, vindos da fronteira ela Itu-
mania c ela Albânia, vão procurar oecupar to-
di. aquella região c marchar sobre Kavalla.

A noticia da invasão da Macedonia grega pe-
Ios búlgaros causou em toda a Grécia, e espe-
cialmente em Salonica, Athenas c em outras
cidades elo paiz, a maior indignação.

O governo grego protestou immediatamcnte
junto aos governos de Sofia, ele Berlim e ele
Vienna contra esse attentado á sua soberania.
Sabe-se que os regimentos búlgaros que oecupa-
ram os fortes gregos de Kupel, Dragotln e Opa-
tovo eram cominandiulos por officiaes alie-
mães

Em certos círculos acredita-se que ns allia-
dos, agora reforçados com o exercito serviu,
no total cie 80 00(1 homens, vão tomar em bre-
vc a offensiva nos Balkans.

Ignora-se ainda a altitude eiue a Grecia-vae
tomar, sendo possível que ella se colloqiie ao
lado dos aluados.

NOVA YORK, 2!) (A. A.) — Telcgrammas'ila
Ore!.!a para os jornaes daeini confirmam is oc-
f ejiação, pelas tropas tcuto-bulgaras, <ie vai ios'cs e cidades na Macedonia grega."A YORK, -!) (A. A.) — Noticias offi-

:•. r.cndas pela legacão allemã nesla ra-
dizem i|ue os búlgaros oecuparam, sem

ter sido necessário combater, as seguintes po-
sições gregas: Dragotina e Spatovo.

NOVA YORK, 29 (A. A.) — Continuam a
chegar novas informações sobre a marcha dos
leuto-bulgaros sobre as cidades gregas da Ma-
cedonia.

Os últimos telcgrammas dizem que os btilga-
ros já estão em marcha sobre Tringuela, de
or.de se dirigirão para Kavalla.

LONDRES; 29 (A. A.) — Está confirmado
que hontem, á noite, o governo grego enviou
aos Impérios centraes um enérgico protesto
contra as oecupações feitas pelos teuto-bulga-
ros na Macedonia nacional.

NOVA YORK, 29 (A. A.) — Sabe-se aqui que
os allemãcs, seguidos elos búlgaros, invadiram
o valle do Strumitza, oecupando a ponte de
Demirhissar.

LONDRES, 29 (A, A.) — Telegrammas de
Salonica confirmam o desembarque ali, sem ne-
lllium accidente e em perfeita ordem, o Ex-
creik) servio, enie foi reorganisado em Corfu',
lior officiaes francezes

Como se sabe, o exercito do rei Pedro vae
cooperar ao lado dos franco-inglezes na pro-
xima offensiva de Salonica, soli o commando
do príncipe herdeiro da Servia.

PARIS; V.d (Havns) —- Cominunicam de
Athenas que a noticia da invasão búlgara
cm vários pontos ela Macedonia grega deu
logar a manifestações de protesto, que elege-
neraram por vezes cm graves tumultos.
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NA FRENTE ITAbO-AUS-
TH1AGA

O ultimo comuuiniçado atistrinco— Palavras do vPapolo llanut-
no». «Podemos gritar clioios de

conlinnça: Avantl ! »
e>

NOVA YORK, 29 (A NOITE) — Comninnica-
(Io do -estado-maior austríaco, sobre as opera-
rcics na frente italiana:
.."As nossas tropas conquistaram i.s obras
ele defesa blindadas dos italianos na região do
Arsiero e oecuparam e> monte Mocchice, Con-
quistámos também r,s posições dos italianos
cm Kirinamaaro e Civarone.

Os nossos aeroplanos lançaram (..ci êxito
bombas sobro Grada. Um dirigivel italiano Ian-
çou bombas sobre Trieste. .

LONDRES, 29 (A NOITE) — O "Popolo Ro-
mano", commenfando as operações nas linhas
ele frente, escreve:"As nossas tropas tomaram a cor.tra-offen-
siva no Trenlino; devemos, pois, socegar e cs-
perar, tanto mais quanto não se pôde levar a
serio as noticias de origem inimiga, segundo
ns quaes os austro-hungaros se preparam para
invadir as regiões do Vcncto e o valle do Lepo.
Na Áustria f:abc-se perfeitamente que já ti-
vemos a offensiva inimiga; confessamos cine
soffremos perdas graves, isso é natural. Mas
a nossa situação é bojo muito melhor, e pode-
mos, cheio- de esperança grilar: Arajlti!"

NOVA YORK, 29 (A. A.) — Os austríacos
estão combatendo com w; italianos Q3 longo do
rio Vajuza, na Albânia.

A DESENFREADA POLITICAGEM DO NORTE

A ESBOÇADA DUPLICATA PIAUHYENSE
SECUNDO AS DUAS CORRENTES

São de tal feinna curiosos e inesperados os
recursos de que lançam mão os profissionaes
políticos uns contra os outros, princlpalmén-
te ahi pelos Kstados do norte, (pie vale a pena
llifnrmar-SO a gente delles, quando mais não
seja para entretenimento do espirito, já que
nem se lobriga no horizonte uma tentativa de
saneamento dos nossos costumes, divorciadas,
como andam, cada vez mais, as classes popu-
lares dos representantes da polilicu,

No IMaiihy, por exemplo, se desenha Iam-
bem agora uma duplicata de "poderes consti-
Inícios". Como se. externarão a respeito,
como apreciarão os factos e as "dcinarelies"
uns c outros, isto é, governistas o opposicio-
nilas '.' Destes, nenhum mais representativo
elo que o deputado renunciante Sr. Felix Pa-
checo. Eis o que nos disse S. S.:

O Sr. Miguel Rosa, governador do Es-
lado, eslá cada vez mais apertado no cerco
que lhe estabeleceu a opposição piuuhyensc.
Nem mesmo poderá, dentro das leis estaduaes,
fazer com decência n duplicata que nnmiii-
ciou para cá.

A assembléa do Piauhy eompõe-sc de 21
membros, dos qunes, até agora, já 14 se
acham firmes na opposição. São clles os
Srs. Costa Araujo, 2o secretario da assem-
bica cujo mandato se extinguiu agora; Itay-
mundo Paria, Io secretario também da passa-
da assembléa, como o Sr. Costa Araujo, ago-
ra reeleitos deputados; Thomaz Rcbello, epie
já foi presidente da assembléa e agora vae
ser novamente eleilo para esse posto: líury-
pedes de Aguiar, Benedicto Rego Filho, Sim-
plicio Mendes, redaclor da "üazeta Officiai";
Nestor Veras, padre Gonzaga, do Conselho
Municipal ele Amarante, Totli Machado, José
Firmino, Fernando Marques, Sotéio Vaz e
Constando de Carvalho.

Esses quatorze deputados, apenas sem a
presença do Sr. Râymundo Faria, Io secre-

tario da passada as-
scmbléa, mas que aliás
telcgraphou aos seus
collcgas da opposição
coinmunicando •• -"
.c bastante enfermo,
reuniram-se cm .,..-
scmbléa sob a presi-
dencia do Sr. Costa
Araujo, o mais gra-
duado dos membros cia
mesa da assembléa
cujo mandato agora
expirou, presentes á
primeira preparatória.

Emquanto isso o Sr.
Miguel Rosa, saltando
por cima do regimento
interno da Assembléa
do Piauhy, e^io cliü
textualmente, no seu
art. 23: "No caso de
não se reunirem em
tempo deputados em
numero legal para ve-
rifieação de poderes e
installaÇSo da Camara
no dia designado, os

que comparecerem assim o farão saber ao go-
verno do Estado, por intermédio do secretario
elo governo, tomando a presidência as medi-'
cias que julgar necessárias para epie se re-
una aquelle numero", mandou que os dez
deputados diplomados se reunissem sob n
presidência do Sr. Alfredo Rosa e fingissem
ele assembléa !

E olhe — observou o Sr. Felix Pacheco —
isso até parece brincadeira. Dez deputados,
quando pudessem pela lei reunir-se em as-
scmbléa no Piauhy, teriam de fatalmente
cair no que caíram os deputados que ainda
estão com o governador, isto é, no absurdo
de terem tres elelles, no ininimo, de consli-
luir a mesa; cinco a commissão reconhece-
dora dos diplomas; mais tres a commissão
que examina os diplomas daqiiellcs cinco!
E só ahi estão il-l-o-)-:), isto é, 11 deputados
que seriam forçados, como effectivamcnte o
foi o Sr. Miguel Rosa, a tirar elos dez um
que tem fatalmente de accumular duas com-
missões!...

Como vc. o Sr. Miguel Rosa esta em
scrios embaraços com os seus dez deputados,
que, aliás, não estão muito longe de se toe-
liarem apenas sete...

Como? — interrogámos nós.
O Sr. marechal Pires Ferreira gosa

realmente de muita estima e consideração dos
deputados diplomados Arthur Hibeiro, Do-
mingos Monleiro e Antônio Moura, officiaes
do Exercito, camaradas de armas do maré-
chal Pires.

E da repercussão que teve no Piauhy a de-
claraçáo firme e desassombrada elo Sr. Pires
Ferreira em opposição melhor do que lhe
poderia eu dizer está aqui o telegramma que

O Sr, Felix Pacheco

acabo de receber do Sr. Eur.vpides de
Aiiuiar.

Lemos o Iclegramiua. Descreve o enlhu-
iíjsiiio da população piaubyensc em face das
juninas declarações elo marechal Pires l'cr
fora, em opposição ao Sr. Miguel Reisi.

o <,. i.'..i:» n„.,i,. .,.,,.¦..,,..;,..

l— I. si tudo o que já lhe disse não bas-
l.ftse para mostrar a situação do Sr. Miguel
Rosa, eu accrcscentaria a essas informações
mais a epie boje recebi, segundo a (piai, o''presidente da assembléa" miguclisla vae" an iniy federal dorequerer "habens-corpus
Piauhy para o ''ajuntamento" epie "presi-
dr", cm vista de estar o meoiio ameaçado de
violências por parle do Sr. presidente dn
Hj.publica!

— E os seus correligionários — pergun-
tánios ao Sr. Felix — não baterão á poria
M Supremo Tribunal?
*— Creio que não será preciso. 0 Sr. Mi-

gncl Rosa está cada vez mais fraco, prestes
as."calr ele podre", como se diz na gyria
popular. Em todo caso, em desespero ele eau-
sà, taes sejam os seus actos e nós appellarc-
i^os para as garantias legacs.

;.E abi está a palestra que mantivemos hoje
com o Sr. Felix Pacheco sobre os sueces-
seis do Piauhy.

Da oütrã corrente é principal rçprcscntan-
le o deputado Sr. Joaquim Pires.
--r-Não ha dualidade alguma, disse-nos o Dr,
Joaquim Pires. Segundo a Constituição esta-
dual e o regimento interno, a presidência da
Assembléa, no caso de renovação, cabe ao prc-
sielente da legislatura finda. Na falia deste,
;uj vice-presidente e quem substituo o vice-
presidente é o mais velho dos deputados elei-
tos. Pois bem, o presidente da legislatura
piKsada era o Dr. AI-
fredo Rosa. Este com-
pareceu á Camara, bem
como o vice-presiden-
le'f coronel Hugo uc
Castro, e o primeiro
secretario, coronel Fa-
rí», todos partidários
dò governo estadual.
O reconhecimento lá é
feito tal como na Ca-
nfKra federal. O presi-
dfciitc nomea a com-
missão dos cinco clejiu-
ttielos e uma dobres
membros para ver jfi-
ca,r e se pronunciar so-
bre os diplomas desses
cinco.

Comparecendo á As-
Sãnbléa o verdadeiro
üpteidènle} Dr. Alfre-
t,V Rosa, nomeou as
com missões referidas.

Foi nessa oceasiãò
que os opposicionistas
perderam todas as il-
lilsões, porque conta-
vam com a adhcsão do presidente c esta fa-
lhou. Vendo-se lolalmenle perdidos, lançaram
mào do ultimo recurso, que era a violência.
O capitão do Exercito Antônio da Costa Arau-
jpffquc era segundo secretario da mesa cxlin-
cta1, assaltou o edifício, arvorou-se em presi-
dex&te; da'Assemhlca e tratou de fazer a nioxi-
íiífadh que ellcs dizem ser reconhecimento,

Gomo o senhor vé, nada ha mais estapafur-
dio do que isso. Em primeiro logar compare-
cevam os presidente e vice-presidente da inc-
sa extineta. Portanto, a presidência dos tra-
balhos de reconhecimento só podia caber a
um desses dous, como coube ao primeiro, e
cm segundo, ainda mesmo que esses faltas-
sem, só podia presidir os trabalhos o mais
velho, que é o deputado coronel Norberto Fer-
reira, epie também compareceu á reunião.

A questão é clara c não pode aelmitlir con-
troversias. E tanto fomos nós que agimos
dentro da lei ciiíc, havendo os opposicionistas
se apoderado do edifício, recorremos ao juiz
federal, epie concedeu iniiiieeliatanicntc "ha-
beas-curpos" para a legitima Assembléa e o
edifício nos foi restituido.

Foi isso o que oceorreu. O que se diz por
ahi nada mais é que um grande despeito. Si
a resumida opposição ainda se move e pra;
tica esses actos caricatos é porque, c eu já
disse isso, os ambiciosos c covardes estão por
trás da cortina acenando com mundos e fun-
dos para clles. Nós, porém, continuamos fir-
mes, defendendo a nossa causa, epie é a do
povo piuuhyensc. Resistiremos a todos os em-
bates e lia de chegar o dia cm que arrancarc-
mos a mascara dos que querem "salvar" os
pequenos Estados, mas occullamente. A maio-
ria da Assembléa está com o governo e o po-
vn saberá defender a autonomia da nossa
terra.

'P 
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EM TORNO DE UM RELATÓRIO

De duas em duas
horas morre no Um

O Sr. Joaquim Pires

um tuberculoso
A Prefeitura i devedora á Uni f.

de dezenas de milharei
de contos !

Geralmente as publicações officiaes deixam
á primeira vista uma Impressão única: — a
copiosidade, muita vez inulil, de actos c pe-
quenos detalhes de administração, Tem sido
cise o espelhei dos volumosos relatórios que a
Imprensa Nacional a cada Instante faz sair de
suas offieinas, arrostando serenamente com lo-
das as crises epie ali, como cm toda a parle,
se apregoam, de referencia mais opporluna,
noladanienle ao caso, a do papel.

Neste momento está sendo distribuído o re-
Intorlo do Ministério da Justiça e Negócios In-
teriores que, apresentado pelo respectivo ti-
Inlar numa introdução concisa e commrntada
em tom próprio ao assumpto do volume, não
deixa, todavia, de ser um repositório de cousas
lu rocralicas, algumas vezes interessantes, ou-
lias ligeiramente uteis, outras, ainda, total-
mente dispensáveis, mas compatíveis com o
feito usual de tal gênero de publicação.

Afora a inlroilucçáo, onde ei Sr. ministro
deixa algumas idéas (e já não é pouco), pre-
•facio epie nitidamente exprime o pensar de
,S. Ex., a velha praxe obriga aquella copiosi-
dade ele Iodos os annos, ele todos os tempos...

Deixemos, pois, esln parte que constituo um
Cl lha maço ele notas burocráticas, exccssivanien-
te burocráticas, c digamos alguma cousa so-
bre a inlroducção.

0 fantasma da crise constituo o assumpto de
honra dos primeiros perioelos, notando-sc,
após conimcntarios ligeiros, de referencia á
LXlincção elo flagello, este pedacinho epie, por•cr Intcresnnle, é oulrosim uma extensa ver-
dade:

"Apenas desapparccerA unia crise provlso-
riamente, reslituindo-nos a velha illusão da
abastança, até que outra crise desponte .' nova
moratória se imponhn.

Num paiz, em epie o Império foi o "déficit'',
a Republica, cm 2G annos, não lem sido outra
cousa."

I.ogo a seguir uma medida de alcance valio-
so se faz lembrar, dita com singeleza e vehc-
mencia: — a ele se pôr um freio no "proteccio-
nismo", o lerrivel "bacillus" da nossa doca-
dencia commercial.

Ii outros nssumplos, ligados aquelle depar-
lamento do Estacio, são assim passados em re-
vista:

Itespcito á Justiça, S, Ex. nutre, oulrosim,
desejos de que o Congresso converta em lei o
Cniligo do Processo Civil c Criminal para o
foro do Rio ele Janeiro.

Respeito á Sandc Publica, um dos mais ele-
licados problemas da actualidade, S. Ex, con-
fessa haver deficiência de material para a re-
partição competente, "o que dá logar a um
combate incompleto', çtnb.ora constante, ás mos-
cas c aos mosquitos, isto e-, aos propagadores
da febre typhoidc e ela malária, que reapparc-
ceram nos arredores do Itio de Janeiro.

Sobre o combate á tuberculose, S. Ex. acha
ter havido determinada efficiencia, mas a
pags, 95, suggeslivanlente, em seguida no li-
lulo do lerrivel mal, diz: "mata iirn habitante
de duas cm duas lioras"!

Os dados demographicos da Saúde Publica
lèm sempre posto o mesmo caso cm relevo,
mas o numero da mortalidade, si bem que im-
prcssionanle, escapa á alta suggestão e, ali,
o Sr. ministro procurou justamente intensi-
fical-a.

Respeito aos poderes locaes, acha S. Ex."mal definidos os limites dn competência",
dando motivo a confusões prejudicialissimas,
citando o caso cm epie assistia á Prefeitura
custear alguns serviços de utilidade publica, cuja
obrigação tomara c que, entretanto, jamais
cumprira. Para o Thcsouro Nacional, diz o
Sr. ministro, "nunca entrou com um ceitil, c
somente pela assistência a alienados já devia
15.691 :!)27$-IOO em 31 de dezembro de 1915."

Por esse diapasão, vamos ter cm breve uma
luta financeira entre os dous poderes, o mu-
nicipal e o federal, tal como ha tempos oc-
correu cm Buenos Aires, com a Prefeitura lo-
cal, que foi chamada a ajustar as suas contas
com o governo federal.

Como se vè, o relatório da Justiça c Nego-
cios Interiores não deixa ele ser interessante.

Oiillli
A opinião do Sr,
Almeida Fagundes

Da palestra que boje mantivemos com a
Sr. Almciela Fagundes, representante do
listado do Min na Camara dos Deputados, so-
bre o aclual momento financeiro, guardámos
de memória o seguinte:

—As minhas idéas a esse respeito são tão
radlcaes quo as posso expor cm poucas pa-
lavras. Só vejo duas medidas capa/.es de sol-
ver ns nossas aperlura» financeiras no actual
momento: nugmcnlar o rigor da flscallsacão
de nossas rendas e cortar as despesas. Sim,
porepie de nada valerão augmeutos de im-
posios si continuarmos a gastar como gas-
tomos, dcsnjuizadamcnlo. Vivemos actual-
mente como ricos, lal como quando se orga-
nisarani as administrações que boje temos,
siiinptiiosas. Tivemos a illusão ele que era-
mos ricos o nessa supposição organisánios
serviços suniptuarinincnlc, augmenlaudo to-
elos os gastos como nol-o pareciam pcnnil-
llr as elevadas rendas que recolhíamos dos
impostos. A depressão, porém, não tardou.
Empobrecemos rápida c intensamente; con-
liiiii.iiiins, entretanto, a despender como no
tempo em que Unhamos rendas elevadas. O
epie urge, por conseguinte, é pôr em equlll-
brio as íie.ssas despesas com as nossas ro-
celtas. E outro meio não ic me afigura si-
não o ele cortar os excessos arrecadando cs-
crupulosamcnlc o prodiiclo elos impostos.
Em suniina, empobrecidos, precisamos viver
como taes.

1 mt* •

Contratos ferro-viarios
Um requerimento dò

Sr. Pedro Moacyr
O Sr. Pedro Moacyr apresentou, hoje, á Ca-

n ara dos Deputados, o seguinte requerimento
de informações:"Roqueiro que o governo, pelos ministérios
dn Viação o da Fazenda, remetia á Camara, cm
original ou copia, o relatório que lhe foi apre-
sentado pela commissão especial incumbida do
c sludo e revisão geral dos contratos ferro-via-
rios e outros, que informe si, ele necordo com
conclusões desse relatório ou sem tal conefi-
ção, promcllcu ou pagou indeninisaçõc.- a
quem, quando c por quaes verbas, ou s? íjps-
tem pendentes quaesquer promessas de alte-
rações, rescisões e revisões nos alliididos con-
Iratos e ein que lermos, detalhadamente. —
Pedro Moacyr."

. » ¦ iip >, ,, .,,. i

Santos Dumont é esperado
em Juiz de Fora

JUIZ DE FORA, 29 (A NOITE) — Santos
Dumont é esperado aqui amanhã ele volta de
sua viagem a João Ayrcs, onde foi visitar a
casa em que nasceu. Esta cidade prepara les-
tiva recepção ao aviador brasileiro.

g-iaya
MONTEVIDÉO, 2!) (A. Av) —Teve logar a

c nvcnçáo elo partido "colorado", sendo pro-
clamada a candidatura do Dr. Hnltle y Ordo-
nez á presidência da Republica no futuro qua-
Iricnnio.
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LEI DO MENOR ESEORÇO

A lei do menor esforço ê, talvez, cio., ,..'s
se/èiilificas a mais indubitavelmente demon-
slrada, ei 2'cj/c os phenomenos, lanlo pligsi-
cos como moraes.

Ninguém vem a pé da Tijuco á cidade,
guando eslão fúnceionundo Os bondes. Si
esllio interrompidos e o indivíduo só lem
dous mil réis no bolso e um excedente pai-
pile de bicho na cabeça, toma resolutamente
um taxi. •

Ainda lei do menor esforço.
Porque è mais fácil finlar um chauffeur

do que. vir a correr da Tijuco á rua do Ouvi-
dor para chegar a tempo de fazer o jogo.

Verifiquei ha poucos dias c/iíi; mesmo as
pessoas"- que ignoram as leis naluraes e pou-
co se oecupom eóm cilas, lhes obedecem in-
slinc.tivamenle.

tra mima casa, cujo porão alto e vasto
serva de recreio ás creanças nos dias de
chuva.

A lei da gravidade (outra lei natural)
allrahe para o jiorão das casas as mulas de
viugein, os cavalleles e pelreehos de engom-
imnlo, os velocípedes, os moveis desmantela-
dor, c outros objeclos que não têm logar pro-
prio na topographiu da casa.

As creunças preferem pura o brinquedo de
esconder um aposento atravancado, não só
pingue é melhor para se oeeullarem, como
porque nelles é mais fac.il levar as quedas
e cabeçadas, ove são o objeelivo principal
d<is correrias infantis.

Cru num porão desles que, no ultimo dia
chuvoso, dous irmãos, um coS(d, de quatro
e cinco annos, ambos conslipados, brincavam
Je esconder.

Era a vez delle se occullar e ella pcgal-o.
Ella o procurou um pouco <drús dos mo-

ve.it c, não o encontrando, senlou-se em um
eairole e ficou ã espera.

Você não procura o Chiquinho ? — per-
gunlou a engommadeira.

.Viço. Lá no canto está muito escuro.
Então não quer pegal-o ?
Quero.

-— E que cslií esperando ?
Estou esperando elle íoss/p.;

RESULTADOS ANIMADORES
"BOM JARDIM, 20 (A NOITE)""—- A com-

missão do Club de Engenharia continua as
experiências, epie foram Iodas coroadas de
esplendido suecesso, Hontem, além da ex-
periencia que o tenente machinista Couto
fez de caldeação de ferro em cinco minu-
tos, produzindo o mesmo effeito quo outro
qualquer carvão de forja, cffcctuou-se uma
prova com unia locomotiva, epie, recebeu-
do apenas seis "briqueltes".. perfazendo .'IO
leilos de luría, fez diversas manobras du-
rante meia hora, deanle da admiração elos
engenheiros. A commissão vae hoje rcalisnr
a mais notável experiência. Diz o engenhei-
ro César de Campos que esta experiência
porá os pontos nos "ii" e, si produzir o cf-
feito esperado, a cfficacia das "briquettos"
de liom Jardim ficará evidenciada. Esla ex-
periencia consistirá na subida do nosso es-
pcclal até Pacau. O enlhusiasmo é grande
por parlo da commissão. Diz esse mesmo
engenheiro epie as "briquctles" actuacs, ape-
zar da fabricação incompleta, provam grande
capacidade de combustível da turfa. Depois
da chegada de novos machinismos as "bri-

quettes" estarão em condições superiores ás
estrangeiras."

Depois de terem derr«o o seu sangue

vertindo-se, depois de aerramarem o sangue pau pátria

A Avenida teve hoje, logo pela manhã,
uma uola vibrante —¦ o apparecimento de
um grupo de soldados italianos, vindos da
guerra, depois ele terem derramado o seu
sangue pela pátria. São os primeiros que
chegam cm laes condições. Todos reforma-
dos, pelos ferimentos recebidos cm combate,
apresentam, ainda assim, um bello aspcclci,
Iransbordante de enlhusiasmo e cie ardor
guerreiro, dessa feição que se caracterisa e
accenlua na peleja infrene, Tez crestada pe-
Ias rajadas de neve elas montanhas Irenlinas,
trazendo ainda no corpo os uniformes de
campaulia, ,desses de cor pardacenta, con-
fundivel com os rochedos musgosos, po:
onde andaram trepando sob o fogo do ini-
migo, ellcs percorreram a cidade, alvorotan-
do os transeuntes, transmittindo-lbes o jubi-
Io franco epie lhes ia no coração, voltando á
terra que haviam deixado para ir longe ele-
fender a pátria. Uns de infantaria, outros
de bersaglieri, com os seus uniformes ainda
saturados do fumo •-<¦- canhões, por onde

andaram cm grupo, revendo pontos epie tan*
to recordavam á distancia, despertavam ej
mais carinhoso olhar e o mais sympathicO
acolhimento.

Vieram pelo "Pampa", foram se hospedar '"Y
no hotel Brnsil-ltnlia, c seguem hoje, á noi-
te, para S. Paulo.

A' tarde estiveram no consulado ita-
llano.

A alguns delles falámos. Tinham pago o seu
tributo de sangue. Mario Collona Romano,
um delles, pertencera á infantaria. 1'ietro
llusetti ficara sem um dedo c perdera quasi
Iodos os dentes, por estilhaço de obnz. Tem
duas medalhas. Mazza Paschoal também foi
ferido no rosto. Bernardi Ângelo Minolli foi
do 7" de. bersaglieri. Ferido no cranco, cs-
teve á morte. lottc Damaso foi do 56° de
infantaria. Vm delles, além ele ferido, este-
vc congelado numa trincheira de blocos do
gelo. Os dos 20°, que foram dn 111" de in-
fantaria, receberam os terríveis ferimentos
na tomada do monte San Michcle.
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Ecos e novidades
O Sr, l.aniouulor Oodorredo nflo cnmparcrotiliojen (laniara do» Deputados, Ln ustevc, ponini,ti Sr. Antônio Carlos,
Ao "leader" da maioria um dos nossos com-

pamiçiro que ali Imluilhu M-leilllficlou rjuu a
noticia a que domou publicidade nos 1'õra da.dn pelo Sr. I.iiiiioiiuior Godofredo,— Na verdade, disse-nos o Sr, Aulonlu Car-
los, eu fnlel ao Lainounler quo hi pura o fim
ilo mc/ ou devia dar um pulo a Minas; mas n
jucMiolidá» da iioliriii da A N0ITÍ5 eslá cm af-
firmar que provavelmente eu nflo voltaria a"Jondornr" a Câmara. Nada ha nosso sentido,«uin eu falei a esse respeito ao l.aiuuiiiilcr,

•» »
Este fim de .sessão do Conselho Municipal

(que f>e encerra depois do uiininlin, iiuluril-
pioilt. paru sor reaberta Ires dias depois) estásendo purllculiirinciito fecundo cm dourados
projcelos, cuja execução pratica collocorln oMio cm uma encantadora posição dc destaque,Não houve iiiolliorainoiiio que não acudlsso aoespirito do Sr, Leite lllbeiro, o autor da mnr
parle dos projcelos o som duvida grande amigo<la cidade. Ivni ludo pcillOU o operoso O bemorientado intendente, desde ns dentes dnscreanças alé aos pequenos mercados, Previutudo, deu a tudo remédio. Quando houver di-jihclro o vontade, qualquer porfollo, lôeom nrcalisaçân dessas idéas, pôde conquistar a im-
mortalidade..

A OONFLAQRAQAO DA BUROPA

i •li ip 19 gira
EM TOKNO DE VEKDUN

DiiqIIoh do artilharia intnnaoa —li vntorrnmcuto dos mortos — (tultimo communicado trance/.— Asupprcssuo da oílensiva allemã

.inW' S?M1(A NOItÍí - Pro««iie Intensaa lula do artilharia nn reitiãn de Verdun. Om ai-lemne* mio piiiiiuncluram hontom ale au cairil» lurilo nenhum alai|iiu dc Infantaria,1 nrcce quo 4-lli'H dcillriiniiu o dl» do liiinlemao ontoramcnlo dos milhares do mortos quetiveram soxln-folrn «¦ Habitado, deanto das li-niiim francor.us entre Mort-Hommo o Cumlercso entro Vaux o Douaumont.
.lABIS, 29 (Hiiviih) — A uma suspensSo daofnmslva Inlmlgii em Vordun pároco Indicarque o inlnilao começa a sontlr-io rsffotado, do-iuiIh do ler Boffrldo perdas consldoravols oda ler xontlilo u necessidade do deslocar nuHiiiiN baterias pesndas.A' oxccpcflo de ligeiros doslocaraentos nastrincheiras avançadas da rcirlflo do Mort-flom-

Sá
A NOITE — Segunda-feira, 29 de Maio de 191O¦—mmwt ¦ 
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UMA SESSÃO IMPORTANTE NA A.
DOSÍS, NO COMMERCIO HS-ES

llOUllIll-SO A InrdO tia Associação dos Eihihvgados uo Coiniuercin o conselho d ¦"

me e nu riilliuu aoi, o du occupaçfio de nlguise casas cm Cumlercs, n linha francean estendeInfelizmente iiiiigiiein sabe quando isso
<j"rA- A •"'.» ,slrÍH?° Pa*?,ati foi ""! ,"ri'"' 9«» PÕÍÕ» 

"incsmoH^mMVtôs^n^oV-eüpiivn 
anfudMnilHSnll i iivim: i> Pn .1 nm ..i.í, li  ,_ ., . ! ""«!¦¦"« iiiucs uns

mus

passou, deixando feila muita eousa boa, embo-
ra soprasse algumas vezes contra instituições
o convenções que (!¦ de bom uso rospoilar. O
tufão passou e os quo lio grande prefeito sueco-
deram nfio puderam siniio cuidar de concertos,
não da cidade, mas das finnuçns, avariadas do
mais a mais pela praga da politicagem, que no
Districto federal c tão baixa o vergonhosa
quanto a do mais relaxado município do Urasil,
O trabalho do Sr. Leito lllbeiro resulta, assim
platônico ibellns idous, exeellciitcs' projcelos,
para constituir um farto nrchivo do cousas sfls,
depois de darem columnas ã imprensa ávida do
assumptos. A S. Ex. cabo. como legislador,
lançar idéas o projcelos c S. Ex. cumpre a sua
missão. Mais tarde, qunnil liouver dinheiro,
que so chama lambem, gentilmente, numerário,
.alguém que queira pôde renlisar projcelos e
idéas. Infelizmente, porém, osso dia talvez não
chegue nunca...

cmfics; e,

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
Oculistas. Larqo da Carioca 8, sobrado.

Rs victimas do incêndio do oi m
à Santo Antônio iilo querem

ir para os albergues
Desde a noilc fatídica do incêndio do

morro de Santo Antônio um grupo enorme de
desabrigados foi recolhido pela policia do
5' districto, sendo alojado nas diversas de-
pendências daquella delegacia. Pela manhã
dc hoje, não sendo possível mais continuar
aquclla gente no edifício da delegacia, o Dr.
Albuquerque Mello, respectivo delegado, man-
dou o grupo á Policia Contrai, para que li-
vesse conveniente destino.

Para onde mandar tanta gente? Foi aven-
tado uma idéa. Iriam todos para o albergue
do cães do porto, onde ficariam ató melhor
deliberação. E nesse sentido officiou-se ao
Sr. Victor Mareies.

No rua, quando Iodos deviam seguir para
o albergue noclurno, acompanhados de nm
agente da Inspcctoria dc Seg»ii'nnça, cnndu-
ctor do offieio, e que souberam o destino
que iam ter, nenhum dos desabrigados quizacompanhar o agente.

.— Para o albergue njío vou, dizia um.
? ?4 «H> (?¦*«» fh *»>««'« 4~»*iít • r—-»s»_t_i ; -,

E, assim, creanças, velho- moças c mu-
Iberos, Iodos muito sujos, maltrapilhos, nns.
na maioria completamente validos, iam de-
seriando. Nn fim de pouco icmpo, no meio
dn rua. olli:>ndo para os lados vasios, com-
plctamente abandonado, o agente eslava só-
sinho. Uns dous ou Ires, ainda na esperai»-
ca dc nutro destino, olhavam, -lc longe, dos-
confiados, o policiai.

E o albergue noclurno do Sr. Victor Mar-
clss ficou sem os seus improvisados... lios-
pedes.

inuiH Investidas furlomiN dns nllimr outro lado, a soberba ofíenslva franceza,poriniUindo-nos oarraacar no Inimigo as suas!«"•»» llabu entro o bosque do Iloudromonta herdade dc Thlaumont, vaiou-lhes Importa»».
o \JattSlr^°H' 

C M vantnscn" continuamos
Assim, a despeito dos encarniçados ataqueslevados a oflell,, de 20 a 26 do corrente, o Invpelo doi lulmlRo quebrou-se do encontro âa i ò-miZ asrscm cüns^"ir ~-»- o

EM TORNO DA (ÍUE5SKA
Os allemães ainda não deixaramOS belgas trnnquillos - /í,/j benc-í/C/o dos maneias—A detenção dacorrespondência cm alio mar

LONDRES, 20 (A NOITE) - üm jornal doAmsterdam annuncia que na ultima ...emanaloiiim condemnadas A morle, em Hruxellas, dezpessoas, todas necusados de manter relaçõessecretas com o Exercito belga. Tres dos con-acmnados foram executados; os outros selo li-verain a pena coinmutndn para a dc prisão per-polua. Estão sondo processadas outras 11) pos-soas pe|o mesmo crime.
PARIS, 29 (A NOITE) — Tres professores daun versidadc de Zurich eslão fazendo, com ic-SUllndO, expeneiioias para que os músculos dosbraços amputados possam abrir e fechar os dc-dos dc mãos artificiacs.
LONDRES, 29 (A. A.) — Corre aqui que ogoverno mglez proporá a arbitragem afim deresolver sobre o protesto norte-americano, rela-li vãmente ã detenção, pela Inglaterra, da cor-respondendo destinada aos paizes neutros cdestes enviada aos belligeranles.
LONDRES, 29 (Havas) ~ O LlovdVs na.mincia que foram destruídos nor um inecr.-dio os carregamentos de algodão c borra-cha recentemente desembarcados cm VIadi-voslolc.

A no» i.o .i.p innereio o conselho dolibcralivoil l.iga do (.i.mmerolo. Ds Irabnllios furampresididos pelo Sr. (i  LeoniirdosrBcêretn.lindo pelos Srs, An on o Alves de Pouiuèa oAntônio Camacho Pilho. " l
Abrindo a mmsuo, o Sr. I.connrdos pronuii-ciou o discurso quo vm seguida rcsuiuiniu:.:".Meus sciihorcs — A reunião de hoje con-formo o sou ítiinuuelii c „ requerimento qmu motivou, lem por fim determinar a organi-t.a.a.1 definitiva dn l.iga do Commercio: re-Kulnndo a altitude que a mesma doveflf as-ilimlr om relação a Associação dos Emprega-dos no (.oniineicio do Itio de Janeiro, (ladasas oceorrenciaa havidas nesta ultima c quailctcrniiiiaram a renuncia do seu conselho

lidliliuistialivo.
Como todos vós salicis, n l.iga do CommepCIO loi cieada annoxa á Associação dos Eni-

pregados no Commercio do Ilio do Janeiro e
por determinação expressa do seu estatuto
provisi.no inioial, o presidente da referidaAssociação é o seu presidente nato — íi^um.iilctorniinaçao "sui generis" que*li primciiaVista parece cxquisita o anômala; teve to-lavm a sua razão de ser, as circuinstaiicias

uo momento nol-a Imjiuzcrnm.
A exlguldade do tempo do que se podcr',1dispor |i;ira afastar os perigos que aiiieaç..-vam a nossa classe, foz precipitar a fundaçãoila l.iga do Commercio, Era preciso resolver

a sua fundação, aprcscnlnl-n e iniciar inniie-
ilialaineiile a sua acção.

Não havia tempo para pensar em organi-
íur c discutir estatutos. A Idéa foi, pois. Iiin-
cada com o maior suecesso cm unia numero-sa reunião do commercio desta capita] c ac-
celta por unanimidade,

Claro esta que o que se poderia fazer, nes-Ias condições, somente o seria em caráclec
provisório.

Lima instituição creada em taes condições,
para vingar, progredir e dcscnvolvcr-se ne-
eessilnva do nm aniparo, de um ponto tio
apoio, nfim de poder agir som as preoecupa-
çoos de unia iminediata Instnllação. Uüal o
meio? Esle estava ali mesmo, ao alcanço do.
seus creadores.

^S«tt»
A CAMSNHO DE CALAIS.. .

As operações na frente inglexa—
A actividade dos allemães

sóBom café, cliocolaíe; e bonbons
Moinho de Ouro — G&tiidtadia cc
¦ ¦— 1—i-—^:'-*ro—<¦-— , ,

Monsieur le marqyis...
O marquez de Carvalhaes! Desde o caso doCinema Odcon. em que esse joven cahiu feri-do pela bala da garrucha do coronel Cavalcan-

li, tornou-se o seu nome celebro. E o moço gos-lou da reclame. Raro ó o dia om (pie não sur-
ge no noticiário o nome desse titulai", íviascomplicações o mque se melte, sempre nas suas
roupas"talhadas á moda, exageradas mes-
mo, falando sempre uni francez carregado, na
exhibição permanente do sm "parisianismo".

Um dia é o moço marquez quo discuto com
qm sapateiro porque "les souliérs dc Mme.Duclien ne sont pus (rés joiis". Noutro, porsport, mala, com sou 40 II I\ na Gávea, um po-bro anima! innoffcnsivo o pacato. Agora, cm
posições de boxeiir","paga "uma conta ao ai-íaialo Nagib David, da rua dos Ourives, quetambém entra em luta com o marquez. E to-dos loram para o primeiro districto, onde ludo
se resolveu camarariamenlc. 0 marquez devia
certa quantia de roupas que fizera c tardava
o pagamento. Encontrou-se o alfaiate com olle
na Avenida o, após trocarem palavras, entra-ram em luta.

Terminado ludo, quando saia o marquez, oadvogado Ignacio Valladares, com um pingo dc
despeito, dizia:

— Tom a mania dc falar francez... E paro-ciando:
_— E' "podre do chie"...

Elixir de Nogueira — Cura rhoumatismo.
 n<n. «nfiM&Bffi —,-¦„,—

Barbaridades

LONDRES, 29 (Havas) (Official) - Depois
rf*P.~»mi curto mus violento bombardeio, o ini-migo tentou realisar um "raid" de infantariaimitra as nossas trincheiras a siiesle de Calou-nc. A tentativa, porém, fracassou por complo-lo; nenhum soldado inimigo conseguiu pene-Irar nas nossas posições.

Os allemães fizeram explodir uma mina aum kilomclro a sueste dc Ncuvillc-Snint-Waasl,
i aiisando-nos alguns prejuízos materiacs.

O seclor a sudoeste dc Zillebcc c as nossas
trincheiras de comiuunioação a leslo da mesma
povoação, foram violentamente bombardeados
pelo inimigo, que empregou ahi grande numero
do obuzes dc gazes aspbyxlantes.

A nossa artilharia bombardeou com efficncia
as trincheiras allcmãs a oeste de Boauvraius eom frente do Hnnncscomp.

¦•«¦SQW—<<S9f-»rr **Q&m

NAS FKENTfiS RUSSAS
As operações ao longo das linhasüe batalha — No Cnucaso e na

Mesopolamia

LONDRES, 29 (A NOITE) — O ultimo com-inunicado russo informa que a situação ao lon-
go das linhas de fronte não soffrcu nenhuma
modificação. Nota-se apenas certa actividadeda parle dos nllomães no soctor de Riga.

No Caucaso, os russos proseguem 
'no 

seuavanço conlra Erziiighan. Na- Mesopolamia,
avançam também sobre Mosul e Ragdad cmIres columnas differcnles.

No mar Negro uni' submarino russo meltou apique, nas costas da Analolia, um grande vc-loiro turco.
-?—xSOÍa—i-

eg^s^^Si^BaisaasBaBaaiBíasai^ia

num est
belecimento de educação

O caso na poSicia
A' policia do Io districto foi chorando quei->"l'-se, o menino Luiz Brito Albern..;, »ndor nas Águas Ferreas( alumno da Escola deHumanidades, á avenida Rio Branco 133. Dissemenor que, boje, por ter chefiado tarde, foraorçado a ajoelhar-se, como castigo.
Reagindo, o professor, Sr. Carlos Snlles Ma-Jhciros, indignado o offendeu physicamente.Comparecendo o direclor da escola, este tre-

pnndo-lhcs nos hombros, forçou-o a ajoelhai'-

fcníwJíram,»°« 
*rSÍm' 

a °. ^mljÍ° Procron um
c rs ¦' m 

°i. '-"n ,l MeS^a. Ahi comparo-
feitas 

' Malheiros> ÍJI,C nc2°u "s aceusações
1 Ficou confirmado, no entanto, ter sido obri-gado o menino a ajoelhar-se

fi.i.1 aberto inquérito, pois ha graves aceusa-íçoes desse alumno, relativamente nos collegasno estabelecimento em questão

-««*»-
O Dr. Gastão da Cunha des-

pede-se do ministro da
Guerra

Esteve hoje no Ministério da Guerra, onde
foi despedir-se do titular desta pasta, o Dr.
Gastão da Cunha, recentemente nomeado mi-
ristro plcnipotcnciario do Brasil cm Portugal.

ço reiepçonico
SUL 2040.— Immediatamente terá V. Ex.

Colombo -- Praça Josó dc Alencar

Cl

^ iP*íi 9 9

ÍbLJ cT!í>rros, ponta de
. . , 

~''~" cortiça, para 200reis com brindes. Lopes. Sá & C.
—»—ajet»»-.

una bomba de dynamite
ifíiia.

Foi

SrC^seCSar.at,a Cm "m Cmí"",!'" »» ™í
C»Adisíric'lol ftmí 

°„nv,adn ";':i ^Wi» do

rlXcZ Í%eot£!h*V ° —lucASl°depUa!
¦1»i' si.

MANTEIGA MINETRA ESPECIAL
Filo 3|000
i'. José Alencar CdI^ldo é

Um aviso do ministro da
Guerra

O general Caetano de Faria, ministro daIjiiorra, expediu um aviso, transmitindo anchcle do Departamento da Guerra ns informa-
çoes prestadas iielo commandnnto da 7" re-giao, general Pedro Bittencourt, com re peitoao numero de praças desla região que con-cluem o tempo do serviço durante o co 'rente
anno c no numero das que podem engajar,alini dc auxiliar o departamento 110 computo
geral das praças ou soja o cffectivo do Fxor-cito para o nnno vindouro que será egual novotado para o presente, isto ó, 30.0110 homensAccrcscenta o aviso, como determinação, eme,tratando-se de um serviço imc. vae ser feitopela primeira vez, o departamento deverá di-vulgar por meio de editaes nos municípiosdos diversos Estados o numero de claros exis-tentes nos corpos estacionados nos memòslistados, com a designação dc suas sódes, afimue poder ser cumprido cm novembro pro-:imoo artigo 10 do decreto 6.917, que manda darcumprimento ao sorteio militar obrigatórioUiiaiito as condições para acceitação 

'dos 
vo-'o 

^M. ?Vn,f '? a ° .!"•|i•[í', citíld0> o í|vi«oo general Faria determina a organisação dcínsuucçucs espcclacs, que. opportunamente se-rao approvadas pelo Ministorio da Guerra fi-ando i)mites de cstatura „„,,, 0 Kc^',»-Ui leren es armas e proporção de homens quesaibam ler e escrever para o alistamento noscontingentes que se destinam á cavullaria oa artilharia.

Creada a l.iga, os seus direçtorcs não ti-
verain mais 1111» só momento de repouso, as-
sobcrbndo como estava então o commercio
por toda a sorte de ameaças, quer por partedo legislativo, quer por parle da administra-
cao.

Os seus directores não se pouparam esfor-
ços. Abandonaram seus interesses partícula-
res, ás vezes mesmo com grandes sacrifioi 1»,
c nunca desci l.i ram dos seus postos, nicsiua
nn hora dos maiores embaraços,

Não obstante, á proporção que o tempo
corria, c, si bom que a Liga do Commercio
longe de se tornar pesada á Associação dosEmpregados no Commercio do Ilio de Janei-
ro contribuísse para allivial-a de certos 011-
cargos que oneravam o seu orçamento, uni
grupo de associados desla ultima ficou 'des-
contente com a sua direcção, sendo uma das
causas por ella apontadas a Liga aiinexada
á Associação.

Teria, porem, esse descontentamento de at-
guns sócios da Associação uma oulra origem?
Seria devida á sua coinprehensão dos factos
que estavam se passando? Seria um incom-
pleto conhecimento das relações entre a Litín
ç a Associação? Ignoro, não me compele, nem
e aqtii oceasião de discutir essas razões.

Constato apenas fados e os fados dcmor.s-
Iram que, habilmente explorado, talvez porelementos estranhos á Associação, o jtrnpode descontentes cresceu c avolumou-se, joirl-Bando, pela sua altitude manifestamente! Uos-
til o conselho 'administrativo a renunciai' os
seus cargos,

As cireumstanclas nos coltocãram, pois, nn-
ma siluação verdadeiramente singular: si fi-
carmos quietos, aguardando os ncontecimen-
tos, unia vez terminado o governo provlsorsn
da commissão nomeada para dirigir têmpora-
riainenlc os destinos da Associação, o uov»
presidente eleito, seria por força dos esta-
ttitos provisórios o nosso presidente,

Mas, meus senhores, essa eleição .que Iria
nos dar um presidente, nós não lemos "o di-
reito de a cila comparecer, escolher e votar.
Seria, pois, um presidente eleito á revelia d.i
Liga e quiçá, desconhecido dc todos nós. A
sua entrada na Liga representaria um elo-
mento estranho e talvez perturbador da bar-
monia de sua organisação. Intolerável servi
então n sua situação, em unidade 110 meio de
uma dirccloria manifestamente hostil ãquel-
lo que vinha ser seu cheio, exndamcnte porestar cm desaccordo cora as idóns c pensa-
mento estranho c talvez perturbador da bar-
do Commercio.

Admitíamos, por um momento, porem, queesse presidente fosse completamente anody-
no e que deixasse aos oulros directores da
Liga dirigir como entendessem os nssumptoj
de que ella devesse se oceupar. Ainda assim
teria a mesma que sujeitar-se a ver dependeu-
les do beneplácito de um, talvez, indifferento
a resolução de questões graves que affectem
os interesses de nossa, classe.

Seria como que um amcsquinhamehto in-
tolerável á liberdade do nosso pensamento o
á autonomia dns nossas idéas; esta- someu-
te podem ser modificadas pela inlclligencla
e pelo talento do quem nos provasse serem
cilas errôneas ou defeituosas; nunca peuforça bruta de 11111 direito para o qual nósnao havíamos contribuído.

O requerimento que nos foi apresentado
pedindo a convocação desla reunião fala em
desannexar-se a Liga da Associação. Ura, o
estatuto iinico que possuímos é à moção quefoi apresentada c lida na reunião que se trans-
formou, em virtude da sua votação, na nossa
asscmbléa constituinte.

E' um documento que não poderia estabe-
Iecer sinão nina base provisória pela qual de-
veria a Liga se reger até que um estatuto
definitivo viesse nos dar a organisação de-
imitlva dc que carecemos.

_ Uma associação do caracter da nossa noces-
sita de um estatuto mais vasto e mais perfei-to e que corresponda ao programma que ti-nbani em vista os seus creadores, Mas a mo-
ção-estatuto por que nos regemos ó uni ins-
tramento sem base sufCiciciile para nos dar
n personalidade jurídica dc que necessitamos
e_que ó característica do genero de institui-
oões como a nossa. Logo, o que se impõe
neste momento ó a formação dc novos, com-
plelos e definitivos estatutos.

Assim, pois, a dirccloria da Liga pensa bem
interpretar o requerimento da grande maio-
ria dos Srs. membros da conselho deliberati-
vo como sendo um pedido para a final orga-nisação da mesma. Obvio è declarar que, co-
1110 meio pratico, pnra obtermos nossa com-
pleta autonomia e liberdade, desde que nau
se alluda á nnnexação á Associação, tnciln-
mente a desannexação da Liga será um facto.

O conselho deliberativo é soberano em suas
decisões e estamos todos certos de que em
sua sabedoria olle tomará conhecimento eapproynrá o projecto dc estatutos que a d:-
rectorla da Liga vae ter a honra de submot-
ter-lhe, afim dc, obtido o seu apoio, ser ie-
vado á approvação da asscmbléa plenada nossa associação, cuja couvocação será bre-
vc e opportunamente feita.

Esse projecto, feito cm perfeita harmonia
com o programma da Liga, já por vós accei-
to, merecerá o vosso apoio, disso estamoi
convencidos, visto ter elle sido confecciona:!;)
para o melhor dos interesses de nossa classe,
hoje,a mais que nunca, ameaçada pnr perigos
que já se desenham por demais nítidos, para

Ihar que se providencie, com a mnxlmd urgen-
cia, sobro a dosannoxacno da l.iga, ruorganl-
saiiiln-a uo sentido de funecionar com plena
autonomia. Nestes (ermos O desde já decla-
ran d o que votaremos pela dcsaiiiiexavíio, rc-
queremos que se convoque o conselho dclibo-
rativo para tornar offcellvu essa resolução".

Asslgnavnill esse requerimento, que fui ap-
provado por unanimidade, I8f) associados. IV-
iliiido a palavra, o Sr. Antônio de Souza Ma-
cedo propoz que o estudo do projecto de esla-
Lus fosse confiado aos Srs.comoududor Vasco
Orllgilo, Manoel Franciscu dc Brito, .losé Ma-
ri» Itaposo do Medeiros, Alfredo Eorreira e
Wcriicr Eugênio Me.vcr. O parecer dessa com-
missão, segundo a proposta, servirá do base
pnra 11 deliberação da próxima asscmbléa
geral.

Foi então declarado pelo Sr. I.connrdos esiar
sobro a mesa o original dos estatutos, cuja lei-
lura fui feila pelos dous secretários.

Finda esta, o Dr. Eduardo França pediu cx-
plicaçõos sobre a siluação dentro da Liga, dos
pequenos fabricantes, cm cujo numero eslá,
pois a lei básica que acabava de ser lida não
faz nenhuma referencia a esse respeito. Podo
a palavra o Sr, coinincnddor llamallio Orligno,
que faz referencias á campanha em que ultima-
meiilc cslcvo a Liga, af firmando que os seus
directores não buscavam conquistar as poltro-nas da direcção da Associação Commercial pelo
Simples desejo de dominio e ambição. Salienta
lor sido o movimento que agitou o commercio
produzido unica e exclusivamente pela acção
da Liga, quo teve assim a sua maior victoria,
pois talvez não se assistira mais, uos meios
commerclaes a um pleito tão disputado como
aquclle. Graças á Liga o commercio acordou,
agilou.se inlcrcssando-sc pelo que lhe diz re-
spcito. E a verdade o, diz o orador, que a As-
sociação Commercial eslá trabalhando, Itcfe-
re-se á renuncia da dirccloria da Associação
dos Empresados no Commercio, declarando queos elementos discordantes, encontrados em to-
da a parle, habilmente aproveitados pelos da
Asociação Coinincroial, que ei.tendeu intervir
nessa outra casa, levaram a dirccloria a re-
nuncinr os seus cargos para que não fosse dos-
Liluida. Entretanto, a commissão executiva,
que a dirige agora, reconhece que. não havia
nenhum motivo para aquclle procedimento. Si
alguém foi prejudicado con» esse movimento,
prosegue o Sr. Orligão, por cedo não foi a di-
rccloria, mas n própria Associação.

Um outro fruto auspicioso dessa campanha ó
o da desannexação da Liga, que ficará, dc ago-
ra on» deante, collocado cn» condições de
prestar, não so ao commercio do líio, mas ao
dc todo o Drasil, os serviços que pôde prestar,
além dos de pequena valia, que tem prestado.

Passa o Sr. Orligão a tratar das disposições
dos estatutos, mostrando a sua llbernlldadc e
OS sons intuitos dc congregar, em federações, c,
finalmente, om Câmara do Commercio, o com-
mercio dc todas as praças do paiz.

Responde en» seguida ao Dr, Eduardo Fran-
çn, dizendo que a Liga não tem intuito de cx-
eluir do seu seio os industriaes que delia fa-
ziam pnrte desde a inslallação. O que a Liga
não pódc è abrir amplamente as suas portas
aos elementos que erearam monstruosas tari-
fas aduaneiras que levaram á miséria uni paiz
onde devia haver prosperidade. O Dr. França
declara-se satisfeito com essas explicações e
relembra que a rcacção vlctoríosa que o com-
mercio começou a ter contra a prepotência dos
governos 6 devida ao Sr. Ramalho Orligão
(palmas dá assistência) para quem requer que
a asscmbléa vote unia moção dc alto louvor,
assim como para quantos o acompanharam
nessa belia campanha,

O Sr. Orligão agradece, dizendo que, si resul-
lados se obtiveram, são elles devidos/i elevação
o justiça, das causas deTendidas pela Liga e ao
esforço e dedicação dos seus collegas de dire-
cloria. Esses são os dous elementos aos quaesse devem as vietorias assignaladas.

0 Sr. José Lourenço dc Cerqueira Marques
pede o palavra c propõe que se conceda o litu-
lo de bemfeitor no Sr. commendador Orligão,
proposta que a asscmbléa npprovou com uma
salva dc palmas. Fala ainda o Sr, .1. R. Nunes,
quo enaltece os serviços do presidente da
Liga, que agradece e pode que a proposta não
soja executada, cmquanlo os seus antigos com-
panheiros dc dirccloria não forem contempla-
dos con» cgual homenagem. Agradece ns pa-lavras dos oradores que o saudaram e volta a
referir-se á acção da Liga, mostrando que lo-
dos esses louvores só a ella cabem. E' á Liga
que o commercio deve o seu revigoramento, o
despertar das suns energias, como o demons-
liou o pleito de 5 de maio, Assignal.a que os
campanhas da Liga foram tão violentas que
o governo, pensando talvez eni diminuir-lho o
prestigio, compareceu, por um dos seus órgãos,
ás eleições votando a descoberto e, depois, mi-
nistros compareceram á sessão de posse.
Isso, porém, não nos deve abater. Havemos de
continuar a cumprir o nosso dever. Si outras
associações não cumprirem o seu, pcor para
cilas, O orador salienta, protestando como as-
sociado, o fado dc haver sido n Associação dos
Empregados 110 Commercio esquecida, por oc-
casião da ultima visita de algumas das asso-
ciações da classe commercial ao Sr. presidente
da Republica. E, mais algumas palavras, ter-
minava o seu discurso.

O Sr. barão dc Peixoto Serra propõe um voto
de louvor á mesa e o Sr, Lconardos, encerrai»-
do os trabalhos, convoca nova asscmbléa para
segunda-feira.

A distribuição iic liou icm no
Tíi.ssclo iNibl c»

O PERNETA ESMOLER AFFIRIVIA
QUE DISTRIBUIU MUITO MAIS

DINHEIRO DO QUE SE DISSE
Foi o aconlociinoiilo do dia, liontem, adistribuição do esmolas pelos pernetas, 110Passeio Publico. Quantos pornolns existemno liiut Oi quo receberam oH donativos fo-iam 150. Nno ò errado calcular quo outrotanto, pelo menos, não compareceu ou por-quo nfio levo eonhoclmonlo ilo nnnunclo, ouporque desconfiasse de uma "blnguc", oupor qualquer oulro molivo.0 caso proslu-so a considerações intenssomos, Polo monos cem dos quo estiveramhontom no Passeio eram mendigos profls-slonacs, Si ba com mendigos pernelns, quníi-los serno os ou Ir os aleijados quo usoin oabusam dn caridade publica, orforcccmlo umospeeloculo multo pouco agradável á vista'1Cm Inquérito, feito lia leu»pos pnr esta lo-lha, chefiou á conclusão dc nua os pedlnlosque pornmbulnm pela cidade iam talvez ndous mil. Dous mil mendigosI

Cnlcuic-so agora o que wri si o Con-grosso nau fizer uma lei peta qual se lenhao direito do impedir a entrada dos estronia-dos da guerra I 0 Brasil — o Itio será for-casamento um dos pontos preferidos por os-sa gente, a quem o amor da pátria aleijou.leremos então, si outro perneta esmolcr np-parecer, não tresentos, mas milhares do in-felizes sem unia perna, inaptos para a vidaacliva...

que o
111 iu-

ílli/ lif

Sobre o acontecimento dc iionlem reco-liemos, nssignadn pelo Sr. Julio Rodriguesdo Amara!, o pernctn-osmoler, a seguintecaria, cm que procura desfazer a iná Im-
pressão causada pela Ímporlaucia do dona-
livo distribuído:"Sr. rednetor da A NOITE — O seu po-pular jornal não foi fid descrevendo a dis-Iribulção de esmolas quo lionlcin mandei fa-zer no Passeio Publico, cm cumprimento numa promessa. Não foi fiel o não loi com-
pleto. Hoje os seus collegas da manhã ali-narain pdo mesmo dlapasão, chegando umdollcs quasi a propor que i-ic procurassemo mo iynchnssem na praça pubRcn, pelo de-a-toro de ler apenas dado mil réis a rada con1-
pnnheiro de infortúnio, Pa-ionrin Eu fi.-.icom a consciência trnnquilli. Devo, porém,esclarecer, só como uma satisfação aos meusirmãos cm desgraça, que não é exacto queeu só tenha distribuído a quantia calculada
pelos jornaes. Eu vivo ha iongos annos 110li 10 c sou, como se coslum.i dizer, um su-
Jeito malandro. Conheço quem tem neces-
sidoile _c quem faz da esmola uma rendosa
profissão c por isso não podia cdabeleccr
um critério único para todos os pernetas quecomparecessem no jardim, quer fossem ne-
cessitados de verdade, quer fossem simples
exploradores da caridade publica, que os lia,
como sabe, cm abundância nesta cidade. As-
sun, o meu empregado nuo foz a distribui-
ção não annunciou e publicamente não dis-
tribuiu sinão as esmolas dc mil leis, com
as quacs muitos dos contemplados ficaram
satisfeitos. Mas o que o seu jornal não viu
c o_ que escapou aos demais foi que oulro
amigo meu observava no ajuntamento quacs
os pernetas que eram realmente dignos de
unia consideração especial fi, í.articularmcn-
te, sem ospcclaculo e som cartão, procuran-do oceultar-so dos demais para evitar rocia-
inações, entregou quantias muilo maiores c
na proporção do estado e da apparencia do
cada um. Os mendigos profissionaes reco-
beram de fado um mil róis; mas outros
foram contemplados com cinco, com dez o
(ros nlé com vinlc mil réis, sem falar 110=,
que deram o seu endereço e ainda vão roce-
ber algum auxilio meu. Esla 6 que c a ver-
dade, que V. S. publicará si lhe pareceropportuno e cabivcl. Hesitei muito cm di-
vulgal-a, porque, receava parecer vaidoso;
mas acabei decidindo-rne a escrever-lhe, en-
mo tenciono fazer a oulros jornaes, para
que as poucas relações que possuo, não fa-
çnm de min» a idéa triste que a imprensa
aiitorisou."

Ocásoda"Agü:n
Negra" 

°

o babeascorpus
Foi hoje, «final, Julgado o "liiiliens-iori .¦ ••impetrado em ftiyor du* ..um 0 ,|,.m.,..pregados dn onijiresa l.uurolro, do 1,,,ciclo, pnra que pudesejn levar & sceiui •¦ ,„•,."A nguln negra". " ' l'".'
Q juiz Dr. Albuquernu» Mello. JU|B0II „ .,„dido prejudicado, rt vista das infoiit ;!.,(•Indus pelo 2' delegado auxiliar, que di/

yib. a iiroliIbleAo quo originou o jmj.i.ni ,",,.donada pelo cíiefo do policia..'ulgaiulo prejudicado o "luibcns-cornm
carou tainbein (• juiz millns os salvo [;'„dos que e.\,!ti!:u 11; •...lormenle.

Do gnblnolp do Sr, chefe do nalleln .- 1 .mos a seguinte i„,t;i:"Carece de fundn nto a noticia d-.¦>!'. cheio dc poüoiii desrespclluu uma ordtdlelarla no caso da "Aguln Nogra".
.Expedido o niniiilailo prolilhltorlo polo i„,airofo Amolda Russel! conlra o Dr. odo Almeida Júnior, segundo delegado nusiencarregado da superintendência dos iiuaí .o t»r. chofe dç.policia rccoinmeiiduu-lbe um ¦desse por Intimado,

Alloinlciido, porem, a considerações de nniUcllcndn do que os poderes públicos se npodem desaperceber, o Sr. clicfo de policia civkIoii o empresário .losé Loureiro a ir ao v,ti.aiiiuoie, onde, cm presença dc Lcslcimiulia?no lez, amislpsainonte, o pedido ,U- retirai r»Águia Negra do cartaz, 110 que uece.leiipromptnmenlo o dito empresárioNo dia seguinte foi o Sr. chefe de poluíainformado dc que artistas da companhia In-viam rcqtiorido "liaboos-corpns" pnra 11 repre-soiiiaçuo d;, peça, 0 que o respectivo juiz Unsconcedera safvo-conduelo.
O Sr. segundo delegado auxiliar officlou, en-tno, ao juiz alliidindo á Intervenção do Sr clic-10 dc policia no caso c 00 quanto se passaraentre olle o 0 empresário Loureiro.A vista dissn o Dr. Albuquerque Mello cas-sou o snlvo-conducto expedido, ficando de pi.1 probibiçao da policia, no primeiro caso, peloconsentimento do empresário c no segundo pelapróprio conlra-ordcm dn juiz."

—an*^-~+•

S Quereis apreciar bom c puro caie? [
Sà o PAPAGAIO j

11 iiiinmn 1 ¦¦¦¦—— mammtaaaaamMwmttvH <-.

PÕRTUGÃUÍÁ GUERRA
AS OPERAÇÕES NA ÁFRICA

LISBOA, 29 (A. A.) - Os jornaes dn manhã
dizem que o governo não recebeu ainda non .11-
ma coramunienção dc novas vietorias portu-
guozascm Moçambique, que autorisen» :» con-
lirmaçfio dos boatos que hontom circularam
a respeito.

OS MINISTROS DO FOMENTO E T)f)
TRABALHO REGRESSARAM A LIS-
ROA

LISBOA, 20 (-A. A.) - Regressaram de San-tarem, onde foram em visita aos campos deagricultura, os ministros do Fomento o do Tra-balho c Subsistência, respectivamente, DrsFernandes Cosia c Antônio Maria da Silva ns
quaes trouxeram a melhor impressão dam nl-
In visita.

RIO :ura asinflaminaçôeida

MOURA BRASIL Rua Uru"uaya„a. :J7

Do Petropolis recebemos uma caria, nssl-
gnnda pelos Srs. Nicoláo de Oliveira c Francis-
co do Paiva Soares, protestando contra a i 11 si—
gnificancin da quantia distribuída pelo per-
nela esmolcr e revelando quo os dous, também
pernetas, se abalaram daquella cidade, onde
esmolam, para neudir ao convite do Sr. .T. P.
Amaral, fazendo despesas superiores ao donali-
vo recebido.

TRISTE MANIA
ÚB f!itl&

Loteria do Estado do Rio Grande is Sul
Amanhã Amanhã

Mi cf% n á% fS\ á°% *_5 &% â% g%
pon io?ooo

Distribuo 75 n/j em prêmios, sorloando-os em p^lo-lios dc cryslal - BOLAS NÜMEnADAS, por inteiro.
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Prêmios sorloados
1 premiu dc....,,,.,
1 premio de., ,.
i proniio de
6 prêmios dc 1:000$..
0 prêmios do 50f)S..

20 prêmios de 100$ ..
58 prêmios do <ri0§.,,

190.1 prêmios de 258,,.
a.000 promios no lotai de.

40:0008000
3;000?u00
2:000501)0
6:000$000
4:500$000
2:000$000
2:«00í000

47,0005000
108:0008000

mk
Em nossa edição de 24 do corrente nili iá-

mos a tentativa de suicídio levada a effeito .por
Alexandre Fontoura, de nacionalidade il.-ti.u.
sapateiro, residente á rua São Franciscu '
vier n. 01-1. O pobre homem soffria da :;ni
o'i perseguição c isso levou-o a procurar
rcr, por suas próprias mãos, golpcando-s-.
UH.a faca de seu offieio.

Soccorido pela Assislencio, foi contou".'!
colhido á 10" enfermaria da Sanla Cas:. ms
cuidados profissionaes do Dr. Vnllndarc-.,
facultativo inlercsa-so tanto pela surto ii
seus enfermos, (pie não (ovo ccasião d.c
scryar que Fontoura era um dciv.cnlo .
devia ser removido para o Hospital do f-he-nados; o resultado dessa desidia já foi
ficado, porque o pobre louco, 110 sou proi.o'ihi¦ _ morrer, atirou-se dc uma janella da enfciií;
ria ao solo de um pateo.

Depois desse novo acto de loucura v (
o infeliz teve destino conveniente.

-«soe

-»-
A' VENDA KM TODA A PARTE

ara a virgei Cega

Foi espancado por um sol-
dado de policia

Antônio Damasio Rito, residente cm Var-
gem Pequena, cm Jaearópaguá, queixou-sc ao
Io delegado auxiliar de ter sido naqucllc lo-
gar, um dia destes, espancado por umn praçade policia, da qual não sabe o nome. O
queixoso foi mandado a corpo de delicio c
o Dr. Leon Roussouliéres determinou quea propósito fosse aberto um inquérito no
24° districto de policia.

a ¦¦«BB»! I

Na lisla a encargo da A NOITE subscrevo
ram mais:
Um anonymo (em intenção da alma

de D. Jacinlha Augusta da Silva)
Incógnito
Um leitor da A NOITE (Petropolis)Anonvmoa.  ;,;; ;;;;;;
Raul, Augusto e Ernani  .',,'.'.'.Anonymo  .,
Hosalina Delduque...  ..!.!!•
Bernarsinho .- •.
Anonymo   .,.'...'•
Cândido Coelho de Oliveira.'.'.','.','

7?0ilt)
295(10
5S00U1
290(11)
59000

IO9OOO
19100
29000
69000
69000

509000

Charutos VIEIRA DE :"E!.LO
os melhores — TRANSVAALIA"

Im-slgração iemporaría i 121

fci;-3balbatsorss em S. Paalo e
Argentina

BUENOS AIRES, 29 (A. A.) - Entre a i rb
çtoria Oeral dc Immigração, do Ministc :'i; d..
Agricultura e o Sr. Mario do Azevedo, na T.ia-iidade dc deiegado cio Estado de S; 1
cs lá sendo negociado um accordo paia csU.bc-Iecer uma corrente dc imraigração t mcdc trabalhadores, que irão aquclle Estado dc
maio a agosto, para auxiliar a sa....
regressando á Republica Antcidiua 110 ni!»::cu-
10 opportuno para fazerem a colheita dis ic-reacs.

-—-"~' -* "gCCfrOa»—9
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Quantia publicada liontem.

aaqaBMEB-ttnaMMMaaM-B-M ir

Dr. Dario Psnío
de Hospital da Misericórdia. Clinica medica c das
creanças. Consult. Carioca ^4. Das íi ãs 5 horas.
naaa—aag—a srs_Kíí___ mssBBS_a_a_aas_aDBS

se refere a noticia

í) 191)00
4229500

'5179100

419000

que possam ser, por mais tempo, dissimula-
dos."

Em seguida o secretario leu o seguinte re-
querimonto firmado por grande numero de as-sociados,_ pedindo o desligamento da l.iga daAssociação dos Empregados 110 Commercio c
que motivou a reunião de hoje:"As oceorrencias que deram' em resultado arenuncia do conselho administrativo da Asso-ciaçao dos Empregados no Commercio do Riooc Janeiro, vieram também demonstrar que acpiniao da maioria dos que, dirigem aqucllaAssociação é, manifestamente, contraria aopensamento que tinha determinado o funceio-iianienlo da l.iga do Commercio dentro da re-tenda instituição. Esse facto parece aconse-

de Santo Antoni
Os saaspeitos flor a ma gsosíosem Sabe raia cie
O delegado Albuquerque Mello, não tendoencontrado provas da criminalidade dc "Casa-

ca dc Ferro", seus dous filhos, João c José Soa-res firandao e dc Agostinho Pereira, on suspei-tos de incendinrios, e estando elles presos iáha dias, mandou rcstltuil-os á liberdade O iii-
querito, no entanto, prosegue, tendo sido ouvi-das mais tres testemunhas, quo pouco adean-taram.

eE.sPerava 
n Policia a entrega do laudo dos

Quantia a que
abaixo  ,

Total..; ...... ...... • 5589100

Em nm dor, Inlcrvallos da recita mensal
realisada sabbado ultimo no Club Dramático
Andarahy, as senhoritas Odclle Gonçalves e
Lili Bischof fizeram uma collecta entre os es-
pcçtadores para a virgem cega, tendo apurado
a importância de 419100, que boje recebemos
daqucllas senhorllns,

E^amauliã, no S. Pedro, a recita em duassessões de cuja receita bruta a empresa Pas-choal Scgrcto offerece 20 "j" cm beneficio da
virgem cega.

Tem sido grande a procura de bilhetes paraesse espectaculo, estando os restantes á ven-da na-Casa Mendes Ferreira, á rua Sete de
Setembro n. 52. SerA representada a revis-
Ia 'Meu boi morreu", que cm pleno suecesso
sae da scena ainda esla semana para dar ln-
gar fi representação de uma nova peça, após
festejar o seu centenário, o que se dará na
próxima quinta-feira.

Prisão preventiua que demora
No cartório da delegacia ilo 4o dislricto |»

Iicial. foi ha dez dias passados instaurado mn
inquérito policial afim de se apurar a rexpon-
sabilidade dos implicados na falsificação uo
valos da Companhia Souza Cruz.

Esse inquérito, que rapidamente teve <'""-
musa a sua phase final, foi, devidameiife rc-
latndo, enviado ao juiz da -ln Vara Criminal,
sendo nessa oceasião solicitada a prisão prc-
ventiva de Manoel Caruso, o principal respon-
snvel pela falsificação.
_0 que ha (lc oslraalio nesse pedido de pri-

sao preventiva 6 que o mesmo lendo sido lei-
lo 110 dia 25 do corrente não tenha tido a
hojo_ uma solução qualquer, que defina a '
Inação de Caruso, que se acha ilIcRalmenln
preso á disposição não se sabe de quem.

Exales úc sangue, asnal^ses
é& upâíias, eis.

Drs. Bruno Lobo c Maurício dc Medeiros.
da Faculd, de Medicina — Laboratório de
Anolyses o Pesquizas: HOSARIO 108, esq. pra-
ça Gonç. Dias. Tel. do Lab. N. 1334.

•-vsi-r.&i-

-«*»»»-
parece aconse- Elixir dc Nogueira- MiUwws de •ttestados. | 

~Ejixir 
d* Nogueira^V^

Ariiãimetica CoBnmes*cial
t Estão fuuccionando com ioda regula-

ridade os cursos nocturno e diurno dc
arithmetica commercial da «Escola Re-
mington». Aulas essencialmente prati-cas. — Rua Sele de Setembro t\. G7,

II Iriíspi1 píll È fiiffi
Uma reunião dos moradores

Grande numero dc moradores rio bairio
de S. Christovão, no intuito rte pugnar pelos
melhoramentos imprescindíveis aquclle bair
ro, reuniu-se anté-hontem em um dos salõe>'
do Club de S. Christovão, gcntilmcillc .
dido pela sua directoria, e deliberou consü-
luir uma commissão contrai » divo.sas sub-
commissões, afim dc serem esluoados >'-
meios de pi-oinover. junto aos poderes •.".'.-
blicos, a satisfação dos benefícios a que tem
direito o mesmo bairro.

Ficou resolvida uma nova reunia.' a rea
lisar-sc no mesmo local, a S de junho pro-

Í-VI

.. . ..

o flue cura_sypbiüs.isiiuo futuro, ás 20 horas.
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Ultimas noticias'
da guerra

[Kçcebidas até ás 18 horas)
—•—

A oSlenslva anstata&a
í LONDRES, 20 (A NOITE) - An-
inunda o ullimo boletim do estado-maior
italiano, publicado hoje dc manlrâ cm
jRoma, c|iic os italianos detiveram com-
plctamentc o avanço dos austríacos no
valle Lagorina e também no vtille Sn-
«nna.

Ao sul d<a Cameras c ao longo do Po-
tina, os austríacos continuam n fazer
Brande pressão sobre as posições ihtlh-
lios, assim como a leste do valle do Assa
e no valle do Gamara. Nesta ultima re-
giíto os italianos apoderaram-sc 'ie uma
secção completa de metralhadoras aus-
trincas, que toram logo em seguida cm-
pregadas contra p próprio inimigo. Co-
iliíiíos tte surpresa os austríacos foram
obrigados a evacuar as posições que 11
nham conquistado, deixando no campo
iruiitos mortos.

Ao longo do isonzo, a situação ccuti-
nua favorável para os italiano;. Na re-
giâo dc Gorizia, nn de Monfaicone c 'ia
do Sai. Miclacle, prosegue com grande in-
tensidade a luta de artilharia.
As operações na riírica •

oriental
L0ND11ES, 2<ò (Official) (Havas) — As lio-

pas inglezas, iaorluguezns e belgas estão
jaresles a eiavolver completamente os alie-
naiies ma África oriental. As forças sul-atri-
canas, conimaiidndas pelo general .Sim.is,
preparani-si! para cercar os alleinãcs (pie dc-
jendem a estrada de ferro dc Usaubara, c
já oecuparam varias povoaçõcE.

Os inglezcs já penetraram cm cerca de
vinte milhas do território allemão, em fren-
le dos lagos de Nyassa c Tanganylaa.

ftía-

— Entrevistado ao
c republicano c

Declarações do Sr
gaiiiães bima

¦ TA BIS, 20 (Havas)
phegar a esta capital, ri
crâo-mesli-e da niaçouaria portugueza, Sr
íilagnlliães Lima, declarou '!"<'• cm Iodas as
cidades por onde lem passado, notou <jnc a
alma latina vibra ean anlsoiio num impulso
ile eiillmsiasmo exta-nordinario."Xas minhas conferências, accresccntou o
Sr. Magalhães Lima, liei de mostrar á Fran-
ça (pie o espirito e a civilisação portugueza
estão impregnados de idéas francezas; que
Portugal é alliado da Franja por tradição,
língua, raça e cultura.

Nesta guerra tratu-sc da defesa do direi-
to. Provarei que a união de Portugal aos ai-
liados é para ellc uma qucslno de honra c
de interesse."

Por fim, o entrevistado exprimiu o seu en-
;tbaasiasnao e admirarão pelo Exercito fran-

cez, assim conao a sua absoluta té no triuiãa-
pbo, concluindo por declarar qne o seu paiz
porá nos campos cie batalha, quando for nc-
cessnrifi, cem a cento e eineoenta mil ho-
mens.
A

Â áüplicata espirito-santense,
no Senado

0 £..', Urbano Santos reconheço
a dnplicaia o {alga çue se devo

ayusriSar a decisão (ia
íioaífflííssíío

NO SENADO

dn Sr. Urbano Snn tos, Lida,
sim debates, a acta da sessão
Sr. Urbano Santos dia: o se-

Presidência
,'• i.pprovadii,
anterior, O
guinle:"A mesa rcctbeu na sessão do sexta-feira
um:, reclamação feita pelo Sr. senador El'l»
co Coelho ii respeito do farto oc íigurar ain-
dn a.a llsla dos sei.adores o pomo do Dr.
Ileriiardino Monteiro, quando S. Es. com-
i.iiiiiieou no Senado (jue assumiu o governo
do Estado do lisplrlto Santo.

Tem sido llilas no expediente do Senado
aa eomniunicnçocs procedentes dn Eslado do
Espirito Santo, do aana lado dando como re-
cnnlaecldos o proclamados presidente c vice-
presideut" do listado o Dr. Bimardino Mon-
lelro e o Dr. Allanyde, e de oulro alTiruian-
d,v o reconhecimento para esses cargos do
lar. Pinheiro Junior c coronel Calmon. Es-
mis conaaaaunicações, conti'adltoa'lias como são,
são enviadas toilaa, ao que dizem ellas, pelo
Congresso dc, Estado, apenas .<ma variação
dos nomes que as firmam.

Depois dessas chegaram oialras commiinl-
cações, uma dando como empossado do ro-
verno o Dr. Ucraana-dlno Monteiro c outras
o Dr. Pinheiro .lunior, c, finalmente, com-
inunlcnçfies firmadas por esses dignos cava-
llaciros, rada uma deltas participando sua
posse do governo. .

Por oulro lado, não ba nua uns dias, fo,
snbaaaetlidn á consideração do Senado, pelo
Sr. senador .Irão Laiiz Alves, uma Indica-
ção requerendo um parecer da commissão de
constituição e diplomacia, que affcetn preca-
saanente o ciso ventilado no listado do Espi-
rito Saído. Esta indicação foi apoiada pelo
Senado o remctlidn á commissão, de cu.io cj-
ludo pende.

A mesa considera, assim, n questão nffc-
ela no Senado, pendente do parecer de nina
de suas rommlssõcs, cuja deliberação aguarda
para a neatar, como é de seu dever "

() Sr. Epilaclo Pessoa,
missão de constituição^ e
siiinto, nessa comniissão,
Lemos, que eslá ausente,
o logar o Sr. Sá Freire.

Na ordem do dia não
votações e levantou-se a

reunião secreía
Gamara íranceza

da

NOVA YORK, 2!) (A NOITE) •— O corres-
pondeaate em Paris do "New York American
Journal" diz que a sessão secreta da Cama-
j-a franeey.a, que por toda esta semana se
deve. rcalisar, foi especialmente convocada
para que o governo possa dar informações
sobre a batalha
sim ás criticas
siiio feitas.

de Verdun e responder as-
que ultimamente lhe têm

Á civipade aérea dos

PAP.IS. 29 (A NOITE) — Durante a sema-
ata. qne terminou hontem, os aviadores fran-
rezes abateram quatro "Taubo" e Ires "Fok-
liei*", sónieiale na região de Vcvduu.

A guerra submarina
LONDRES, 29 '. \ NOITE) — Os submarinos

austro-allemães melteram a pique, no Medi-
.terraneo, sem aviso prévio, um vapor inglez,'outro bespanbol e outro italiano.

Uni vapor da companhia Traaisporls Mariti-
mes, vendo-se perseguido por um submarino ;il-
•leiuão, fez contra elle fogo repetidas rezes,¦ju.recendo que o aaacllcu a pique.• Gomnmnicado alSenmão

0 quartel-general allemão communica cm :1a-
Ia de "H da mnio:"Nossas patrulhas peneiraram em numero-
ses pontos nas trincheiras francezas na Cb.-.ui-
pague, fazendo uma centena de prisioneiros.
Nu margem oeste cio Mosa o inimigo atacou
:,* nossas posições nn ei,costa de Mort-Hom-
jue e na aldeia de Cumiéres, sendo re-.-li:i,.:.iU-
Com grandes perdas.

Tornaram a dar-se violentos combates 1c ar-
iifliaria na margem leste do rio, Um acopla-
no russo foi abatido nn legião dc Slonim. No

,rcs!i) da frente oriental e nos BalUans a si An-
<.;'o manlcm-sc inalterada.
jW*. _ *-*»<Sg-3iw-^i-- ¦ ,—— ¦¦ .,.—.

ii-in terçara oi o
mercio de •ui

Br* MM® F&çzmhg&
Os Srs. Dr, Pereira Lima c commcndador

Luiz Cnmuyrano, presidente e director da
Associação Conimercial. foram hoje a Niethe-
roy entender-se eom o Sr. Dr, Nilo Peça-•Tilia, presidente do listado do llio, sobre o in-
tercambio do commercio de frutas nacionaes,
com as Republicas do Prata. Como é sabido,
O Sr. ministro da Fazenda enviou á Associa-
ção Commercial 'um artigo da revista da Ca-
miara de Commercio Argentino-Urasileira, cs-
1. -a n li ando a falia dc providencias por parledo nosso governo.

A Associação Commercial, cm attenção ao
pedido do Sr. ministro da Fazenda, eslá pro-cedendo a um rigoroso inquérito para a seu
tempo poder informai' quanto é necessário
para alteuder aos interesses do intercâmbio
commercial de frutas nacionaes.

A entrevista dos representantes da Associa-
çáo Coiiimercial com o Sr. presidente do Es-
lado do Hio verificou-se depois das 17 horas
e por isso estamos 'imposibililados de noti-1 cia,- o seu resultado.

ísabam ©s contraVandOB de

O gnarcl
lino, apprehenden a
cional «Minas Geraes
«.le baralhos dc carias.

O Sr. inspector cia
eFlectiva a apprchensão.

barâiíiios
da Alfândega, Sr. José Ave-

bordo do vapor ua-
um contrabando

Míandega tornou

O CAFÉ

presidente da com-
justiça, pede sub-
para o Sr. Arthur

designado para

paro

li*

tfol

louve nuracr
sessão.

*n coisdomnadocomsnassdaafo
á ssswiía ú@ direitos ssia

del)FO
C) Sr. inspeclor da Alfândega por des-

pacho de hoje condemnoti ao pagamen-
to dos direitos em dobro, o commandan-
te do vapor inglez <;Deseado», pelo ex-
íravio de 17 volumes de marca C. P. C,
de ns. 1.438, 4.136, 4.137, 4.1 15 a 4.160.

O processo de inquérito só lioje foi
levado a despacho para a sentença a
cargo de nossa aduana.
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Começou agora o Sr. Irinea...
O Sr. Irincu Miaolindo, na lon.iulssâo ve-

rifleadora do laottoroR. do Seiindo, coincçoaa
hoje o seu trabalho dc rofutaçSo õs ollcg..-
ções do Sr. Tlaoniái Dolflno, sobre a valido-
do do seu dlplnaia. de lOiaador pelo DlstrlclO
1'odornl,

S. líx. dividiu 0 RCll trabalho em duas par-
tes, chamando ú prlmolra "a'ípliea" e A se-
Bunda "reconvcniV, rs quiies, rounldnj,
aião dão una loi.j i volume porque, di/, "es-
cr o ver cumprido oo Ibasil ?l> i iaermUlido
ao conselheiro Itoy Ilarbosa".

Antes, porém, d • começar a ler, o Sr. Iri-
nen, num "IntroltO", gastou qmisi duas bo-
ras, fazendo referencias ao pleito de 13 tlc
março ultimo. Nunca, <ü* S. Ex., im Dlslri-
elo Federal se verificou o quo nesle pleito
se constatou, islo é, a presença dos quinze
pretoros no trabalho da apuração, (a Sr.'1'hoii.a/ Dolflno, na opinião do Sr. Iiineti,
confundiu laanontnvoliaaento irregularidade
com nullidadc e, por isso, se propoz aniiiil-
lar muitas SCCÇÕO! . A sua vicloria, disse, re-
Bultoii da alliança do forcas eleitorncs consi-
deraveis. I'oi, a una tempo, candidato do
t'. II. Federal o do partido culholieo; Nem
se queira abi descobrir absurdo. Sempre, nu
sua vida política, limitou o.s seus devores
á sua ardente fí rollginsa e o amor ás cios-
ses operárias. A sua divisa 6: Deus c tra-
ballio,

O Sr. Irincu cs! end eu-se cm eonslderações
de toda a sorte... \'ne ler, afinal, o sei tra-
balho que teve o cuidado de fazer curto, con-
ciso, No Senado, Já o disse o Sr. Luiz Vlannn— declara o orador — o deferimento a pa-
pois é esle: "resumindo, volte, querendo".
Entra na annlyse do pleito c abi so parece
com o Sr. Thomaz Delfinoi aponta fraudes,
cila falsidades, desnuda escândalos. Apenas,
o Sr. Thomaz ntlribuo tudo Isso ao Sr, Irincu
e o Sr. Irincu lud > isso altribiu- ao Sr. Tho-
maz. Hcferlndo-sc an voto falso do um"phospboro", que votou com o titulo do Sr.
senador Siqueira do Menezes, o Sr, Irineu diz:

— Foi como iam palyro quo conspurcou uma
crcaaaça... A eleição era boa, correu regular-
mente; veiu o 'phospboro" para tornal-n
má...

E o Sr. Irincu falou alé ás lu horas, quando
pediu o levantamento da sessão, por se achar
fatlgado,

1 .—*,*.«— ¦

Nomeações na Agricultura

0 caso do Piauhy
¦ " > ¦"

Communicações á Câmara
Federal

Foram lidos, boje, aio exiaedlcnto dn 1'ninn-
ra dos Depiilíiilns os seiiufnteaj telogrmnmttíl"Thoioílnn. 27 — Tenho a honra do com-
aminiear u V. .l-*x, que, na ausência do presl-
(lente e vice-presidente da Ci.inara, que HdO
comparecemm, e do I" secretario, que deu
parle de doente, lnstnllol hoje, no melo-dni,
no edifício próprio, com a presença de Irotu
sciihnres deputados, (pie cxhihlruin seus d.-
plomns, as sessfies preparatórias da Cauia-a
bogíslntlva deste Bslndo, sob a mlailin presi-
delicia, na forma do art. 15, pnragrnpho 1° do
regi meia to, tendo chnmndo para sccroínrlos o,
deputados Nestor Qomcs Veras e Manoel So-
terlo Vai da Silveira. — llespellosas saudn-
ções — Antônio d,. Costa Araújo Filho, l!" se
c-ri-larlo, Borvliado de preshlcnlc.""Thercslnn, 27 — Nos, abaixo nsslgnaclos,
deputados legltlnaanicntc diplomados, lemoi
a Iii.iii.i de commuiaicar n V. Ex. que, sob a
presidência dp '-¦' societário dn Câmara Lcgls
Intivn, Dr, Antônio d.i Costa Araújo Filho,
ua naisoifsin do presidente e do vlcc-prosidon.
le dn Câmara que termino., o seu mandato,
os qunes não compareceram, c do primo
ro secretario,, que deu parle de doente
reuniiiio uns hoje, ao meio-dia, no edita
cio prn,-rin. c inst.illámos os sessões pre-
paratorlas da Câmara Legislativa deste Est.a-
do. Itespeilosns saudações — Aulonio da Co".
Ia Araújo Filho, Nestor domes Veras, Mnuoc
Soterc Vaz Silveira, Gervasio rires Sampal
Thomaz ltclu-llo de Oliveira 'astro, KlirlpldCd
Clcmeutiiao do Aguiar, Fernando do Olivci-.t
Marques, Antônio Kaymundo Machado, Sim-
lilleio de Souza Mendes, padre Euiz tlonzaga
de Souza, Constando Carvalho dc Souza. Ue-
nedietó Itcgo Filho e .losé Firmino l'oes."

__ ... !<»>»-. —.

O Sr. ministro
portarias nomenn
ta, para o cargo ,

da Agricultura nsslgnou
•í; Alarico 1-ins Cavaie.ni-

auxiliar da fazenda mo
delo dc criarão do Pernambuco; o auxiliar
de primeira classe, addido. do Serviço de Vo-
terinaria, Manoel Bezerra de Mello, para o
cargo de auxiliar da fazenda modelo de Ube-
raba; o auxiliar de primeira classe, addido..
do Seniçn dc Veterinária, .Tose Soares da
Silva, para o cnrqo de auxiliar da fazenda
modelo de criação da ilha do Marajó.

0 estado sanitário de
Jacarépaguá esíá

meihoraní

m

O mercado de. café apresentou-se lioje om
pouco firme, com maior procura, apenas oc
negócios verificados para 1.054 saccas, sendo•1-1 pela manhã c; 7;>|! no correr do dia, U
mercado em Nova Yorls abriu lioje em alta
parcial de 1 a ti pontos. Nos dias 27 c 28 cn-ir.irun .2.078 saccas; em 27 embarcaram cl.S&Tic licitram em ".stock'' 210.;<ü8 saccas, .

@ Sr. Maaríclo de Laoerda ataca
volsemeistessieiist© o Sr. geiaeraS

O Sr. deputado Maurício de Lacerda pro-
seguiu, hoje, na Câmara dos Deputados, na
sua resposta ao Sr. deputado João Pernoita
sobre o seu requerimento de informações rc-
lativo a fuzilamentos epie se dizem verifi-
cados no Contestado quando ali esteve che-
fiando a expedição militar do governo da
Lnião o Sr. general Selembriuo de Car-
valho,

S. Hx. falou longamente sobre o assum-
pto, demoranilo-se na tribuna mais dc três
lioras, no escarpei lamento de numerosas vio-
lcncias inqualificáveis dc (pie teve de Minei*
c possuc documentos, que leu á Câmara.

Ucfcrindo-sc aos fuzilamentos de que te-
ve sciencia. chamou a attenção da casa pa-
ra uma noticia que A NOITE ante-honlem
publicou, relativa aos autos de um processo
dc fuzilamento chegados hontem a Curi-
tyba.

Concluindo o seu longo discurso, o Sr.
Maurício de Lacerda, á maneira de Eucly-
des da Cunha, nos "Sertões", estudou, apon-
lou e criticou todas as torturas por que pas-
saram os soldados brasileiros da expedição
sol) o commando do general Setembrino.

Diz que o seu desejo seria quo o governo
brasileiro, calmamente, imitasse o exemplo
da Rússia, que acaba dc punir o seu minis-
tro da Guerra, após constatar desvios dc di-
nheiros, esquecimentos dc devores de que se
não ponde justificar aquella alta patente
moscovita.

E' o que certamente aconteceria ao Sr. ge-
neral Setembrino dc Carvalho si o governo
o chamasse á defesa de seus actos condemna-

no Contestado, os quaes durante anua-
da

O impaludismo cm Jacarépaguá, segundo
as informações cia Saúde Publica, tem dimi-
ouido sensivelmente nesies iillimos dias.'l'ela resenha dos serviços, que foi hoje cn-
tregtie ao Sr. director geral de Saúde Publi-
ca, se concilie que. na ultima semana foram
ntícndldos 133 consulcntcs, deram-se 101 ca-sos, tendo sido distribuídas t!27 graminas c
cinco ccntigrammas de quinino.

Desde o inicio do serviço o posto medico
ali instnllado attendcii a G04 consulcntcs, ve-
rifieou 527 casos e distribuiu 2.3114 grammasc cinco declgrammas de quinino.

A' caía de trabalhadores
ruraes

O Serviço dc Povoamento do Solo inteirou
o Sr. ministro da Agricultura de que di-
versos fazendeiros de Sergipe, Espirito San.-
to, Uio dc Janeiro, Minas, S. Paulo, Paraná
e Itio Grande do Sul solicitam á Directoria
do Povoamento 184 famílias dc agricultores
ou de trabalhadores ruraes, de accordo com
as condições constantes dc suas propostas
que se encontram á disposição dos interessa-
dos que as queiram examinar, na Intendeu-
cia de Immigração do Porto do Rio dc Ja-
neiro.

vcis

di

los annos hão de perdurar ua lembrança
nossa nacionalidade como um amontoado d
crimes, dos quaes sempre nos havemos
envergonhar.

O Sr. Maurício de Lacerda concluiu 0 se1.!
discurso ás 10.20.
—. »—.rasBa—( —

Fallecimentos em S. Paulo
S. PAULO, 29 (A. A.) — Fálleceu nesta capi-

tal n senhorita Estella Xavier da Silveira, irmã
do Dr. João Xavier da Silveira, medico aqui
íesidcnlej Dr. Noemio Silveira, tabcllião no
l;;o cie Janeiro; capitão-tenente Ubaldo Xavier
da Silveira, capitão do porto de Corumbá; Ar-
thimcdcaa Silveira, official do .Ministério di.Ius-
tiça, c Argeu Silveira, administrador cU> Almo-
xcrifndo da Saúde Publica do Itio.

S. PAULO, 29 (A. A.) — Telcgramm:-. par-
ticular recebido dc Santos, traz a noticia de
haver fallccido ali, hontem á noite, o .-n-onel
Cil Alves cie Araujo, vereador da Câmara Mu-
íiicipal daquella cidade.

Chega amanliã o presidente
ia Divisão Pan-Americana

Àa "Dotação Carneg-ie"
Chcgar/a a esta capital, amanliã, a bordo do.

paquete "Vollaire", procedente dos Estados
Unidos, o Dr. Petcr Goldsmith, presidente da
Divisão Pnn-Anacricnna da American Associa-
lion for Internationad Peace (Carncgie tiu-
dowment), com sede ern Washington,

O Dr. Pcler Goldsmith pretende visitar to-
dos os paizes da America do Sul, observar dc
perto o mecanismo dos estabelecimentos tte
instrucção superior e por-se em contado com
os professores dos centros universitários sul-
americanos. Um dos pontos do programnia da
Divisão Pan-Amcricana consiste cm facilitar
o conhecimento reciproco dos membros do
ensino superior e promover viagens para
os alumnos e professores sul-americanos nos
listados Unidos e vice-versa, custeadas pela
Carnegie Ehdowmcnt, que para esse fim dc;-
põe de uma dotação especial.

Durante a sua estada no P,io de Janeiro o
Dr. Pcler Goldsmith estará acompanhado _''o
Dr. Araújo Jorge, que, com as suas funcçõe.s
no Ministério das Relações Exteriores, vem
exercendo no Rio de Janeiro, ba taes annos,
o cargo de secretario geral para o Brasil da
American Assoeiation foi- Internaiionnl Pca
ce
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mm®ãã® da ter
vendido a filia

A menor Milka vae ter um
íutor

Foi um caso escandaloso o dc que cerio dia
se oecupou a policia, por uma denuncia que lhe
foram levar.

Um cigano vendera uma filha, de 1fi annos dc
edade, a um seu compatriota, Não levou mui-
to tempo a policia a pesquisar o caso. Em face
doque desde logo apurou, foi o Juizo de Or-
phàos d.-, 2' Vara. incumbido de verificai." o
quede positivo havia na denuncia.

Não era, positivamente, um caso de ver.dad menor; ao mesnos foi o que muitas
pessoas, inclusive os aecusados, allegaram per-ante o juiz, A menina Millca, que diziam fôrn
vendida, deram-n'a seus pães cm casamento
a um enteado cie Luiz Vitolich, lambem de me-nor edade, e, dc accordo eom as leis de sua
pátria, a Servia, aos pães da menina foi pagaa importância cie 1:000$.Estava revestida, pois.a transacção de mu caracter de .contrato cs-
ponsalicio "remunerado", epie os servios affir-mavam ser usado no seu paiz. Foi isso quedesde logo se apurou no foro orpbonologico. O
contrato de casamento fora realisado em Ni-ctheroy. Nesse dia houve festa c, desde então,
prssou a menor a habitar em companhia dcí
joven esposo e do padnslro»deste.

A questão, pois, era complicada; nada me-
nos, nada mais que um dos delicados casos
de Direito Internacional Privado, em qne o
constitucional inlervinha, bem como priuci-
pios de Moral c de bons continues.

Foram os autos ao Dr, liaul Camargo,
curador de Orphãos, afim de que 3. S. se
pronunciasse sobre a questão.

Após minucioso estudo em face da mo-
ral e da justiça, o curador opinou hoje pelanomeação de um lulor para a menor Milka.
que se acha recolhida a um estabelecimento
de instrucção, ate final decisão do juiz.

sessão cio
....—g—

Os senhores intendentes
estiveram aeíivos

Funecionou hoje com certo interesse a Con-
sdho Municipal. No expediente falaram os in-
tendentes Honorio Pimentel e Leite Ribeiro,
relativameulc ao requerimento dqucllc de uma
copia do inquérito aberto para apurar as ves-
puisabilidndos do Sr. Adelino Pinto, ex-dire-
ctor rio matadouro de Santa Cruz,

Voltando á tribuna, o intendente Leite Ri-beiro fundamentou o projeclo sobre a creação
dc um mercado de frutas e outros produetosr; cionaes.

Falaram em seguida o Sr.Gclulio dos Santos
pedindo o nomeação de um presidente da com-
missão de bygienc, em substituição ao Sr.
/.tendes Tavares, a qual recaiu no Sr.Arthu • me-
nezes, e Alherico de Moraes, fuiidamenlaiaclo um
projecto dc lei que faculta, aos operários jnu-
i icipacS as mesmas regalias e vantagens de que
gosaua os altos funcionários da Prefeitura, na
parte (pie diz respeito aos empréstimos d.,

.Caixa do Montepio, "

0 incêndio do antigo 27
¦ ¦ ¦ i ¦*¦ ¦ ii ii i m»

Autos pr'a lá e pr'a cá
Terminado! os trabalhos nollclttoa sobre o

Incêndio do lia/ar Antigo 27, da firma /ar-
zur & Irmãos, foram o)los cm iodos A 1* Va-
ra c.riiiiii.ul. Junto ao procesio foram os
livros daquella firma.

D promotor Murlllo 1'oirtiilnlia baixou os
nulos .'. delegacia de origem, mandando apae
fosse folio aim exame aiaquclk-s livros, de-
slgnaiido elle mesmo os peritos c iiprescn-
laudo os quesitos.

O delegado dolxou dc alUndpr, mpslrondo
que os livros osinvnna cm juízo, c que, só
podendo ser o c.M.nac. mandado fazer por
autoridade compeli..le, essa era o juiz a
ipien. eslava nffeclo o processo.

Queria lambem o promotor quo o delegado
mnudnsso examinar cn livros dn filial da
firma, em liolafogo, o que esta autoridade
não podia.

Üccobcudo estas considerações do delego-
do, o promotor mandou baixar os mitos no.
vãmente á policia, cuin uaunj ponderações...
enérgicas.

li os autos voltaram, Emquanto se deci-
dem os cNair.es, o tempo corre.

A Escala $© '
A' (arde, esteve

•SEüJ•!á1^I!í!Í8Ja^iea,5
na ck! teia do \"

Alistamento eleitoral
A!c'-iii cia iiiíilcriíi da ordem do dia dc

lioje, da Câmara dns Deputados, figura
na dc amanliã o projecto 1GI-A, de 1915,
sobre a reforma do alistamento eleitoral,
cuja votação foi iniciada na sessão pas-
sacia

IIu
PflCC
ISÍL D | Ü

Os commissarios tlc polícia
queriam-n'o dc graça

—-•-— ;
E pro li icfam o homem

limo queixa
po, de corta r
de ao conheci
um negociante
quelxavn-so de
districto queriMas, con

Sim, senl
neça o café fl i
tanlo, (piorem ti() senhor

Mas não
o bomrinsinlio
laça, dono do
Villaça, coutou
os conimlssnrio

í,elephones e telegra^ho!
in

districto, Mme. Brito Albcrnaz, proge-
nitora do menor Luiz Albcrnaz, que se
disse espancado pelos professores da Es-
cola de Humanidades. Aline. Albernaz
não qtttz proceder á acção criminal con-
tra os aecusados, limitando-se a retirar
seu Filho da escola, para evitar escan-
dalos.
———— »—«^» a.—«- ——.

â Bfiiiâ PaMi©a ivum-
ti @ cadastro ei© mmf©

ê® §ms$M âsitonio
Dados estatísticos

O Sr, director geral de Saúde Publica, Dr.
Carlos Seidl, recebeu boje do Sr. lar. Tbadeu
de Medeiros, inspeclor sanitário,jencnrregarlo do
saneamento do morro de Santo Antônio, o ca-
drstro deste morro, mandado levantar por
S. S.

Por c-sse cadastro verifica-se o seguinte: cx-
Isllnm uo Caminho Pequeno 91 barracõci dor
epaes foram incendiados 71, demolidos Kl e
restam 10; na travessa Santo Antônio, 1) cp.ie
foram todos incendiados; rio beceo da Porca
existiam nove, foram incendiados seis i res-
tnan três; na ataa Pereira Teixeira existiam 13,
que foram incendiados. Total: existiam 135;
foram incendiados 112 e restam 13.

A Siiudc Publica vistoriou TI banacões. re-
qoereu despejo de 58: foram decretados 10
despejos c realisado' cinco."™JUIMO 

DA ÜOÇÁ 
""'

Na Directoria do Serviço de Povoa-
mento já se apresentaram até esta data
incluindo os retirantes nortistas, 1.590 fa-
milias. com um total de 7.957 pessoas e
3.451 avulsos, reclamando trabalho de
lavoura.

-<t—

ilrn roquerimento na Câmara

nirlo-a, mas, ao mesmo lein-•aviií.itle, foi h •.'lida esla lar-
icino dn Poiliiii Central, por
cm Mudurclra. o negociantí
(pio oi coiiianssi.rius do 23*

m café de graça,
o V
or, El les querem cpae eu for-
ido, mas... não pagam; por»
le graça,..
uno forneça.'• ro dveí. icnlaor doulor. li

que é o Sr. Josd Pires Vil-
café, cm Mad.,ieira, Pire* S
que r o era possível porqtio

si pMo nfli» os satisfl/csse,
liremliaiii-nV). () Sr. .I-m'- .','leatitou que, por
esse motivo, havia !i» sid > preso durante
dous dias, jictn coiamiUsnrio llvmviiado e,
ainda mais, que os ,-i-omisi.trios d-, Ü,'t" dis—
trlclo lhe ernn ilevciiorcs Oj 1593000,

A' vista des-as n'-!•.-.;ist Affirmntivas do
queixoso, dc reta n-s-id.i le para a naorai»
lidade da poliji» diCMielle disÍi"ieto. o lar.
I.eon Roussouliércs ixiiaidmi tomar por es-
rriplo a queixa e ivand m-a, ncompuuhnda
de um officio, oo (' ¦'¦ j.c.iii Io -'•>' ilistrieto,
que, certamente. !.'.• n-u lal prc.ceilimcnío dos
seus nuxiliare., p;--a une naquella delegacia
seja a respeito aberto um rigoroso Inquérito.

O Sr. .losé P rc.s Villaça foi mandado em-
hora com a rc roírmi .•' vio de que qualquer
cousa mais qu lhe luona-ecise, comiiiiiuleas-
se á 1" delega.-ia auxiliar.

O DIA MON*G TARfO

apresentou hoje
seguinte req-uri-

Sr. Evaristo do Amara
á Câmara dos Deputados o
mento:"Tendo cm vista as conclusões votadas pela
nHa connnissão de legislação inlernacionai, de
legislação uniforme aaa conferência financeira
pan-americano de Buenos Aires, reunida em
abril próximo passado, publicadas hontem no' Jornal do Coiamaercio", e necessitando coaalac-
cer claramente as condições sob quo eslão sen-
do exploradas as linhas tclcplaoniens inter-
esladuacs, particulares, e bem assina qua;s os
.-; us concessionários:

llcqueiro <iue, por intermédio do Sr. minis-
l.-o da Viação, sejam solicitadas ao governo
a.< seguintes informações:

— Tudo que pelo .Ministério d.. Viação con-
!.lar relativamente á eoaacorrcaacia can 1912 para
a coaaccssão de uma rede lelcphoaaica entre es-
ta capital e a dc São Paulo, inclusive a rela-
cão completa das propostas apresentadas a mo-
ílvos da annullnção da concorrência;

II — Quaes as concessões ainda cm vigor
p.,ra u construcçãò ou a exploração de lii.las
lei •grapliicas ou tclcphonicas intcr-esladuoes;

11! — Si consta a existência de exploração de
aljiiim;.Jinlia inler-estadual sem a nec-siri.i
ccuccssão legal e, no caso affirmativo, cp.iaes
a.- providencias tomadas para acautelar or, in-
leresses da União."

O cambio abriu hoje um pouco mais fraco
do que havia fechado sobbado, islo é, ubnu
a PJ 5J.12 e 12 3'lli d, depois com aquella taxa
alguns bancos sacavam taaaabcna a 12 7|«J2 d.
No correr do dia, até ao fechamento, houve
trabalhos ainda a 12 7:12 e 12 1,1 d. Os cs-
lorlinos foram negociados o 209 c as letras
do Thesouro i.in 7 "'" de rebate.

A llols.i, muito embora tivesse funceiona-
do uni pouco mais fraca para as apólices da
União, das estacluaes c muaaieipaes, entre-
tanto, os papeis de especulação estiveram beta
negociados, lendo sido vendidas 1.300 acçõe.S
c mais 500 d ii Terras e Colonlsação, aquel-
Ias a OínlHI e c
nervn a 215; '.
U00 das Doca
dc S. Jeronymi
a 30Ç000.

nrfüa«ssasí'na.KCL>7 nní5SK3r-

Ias a 08230; 08 da Seguros Mi-
(I da llêclc Sul Mineira a 28;;

da Ualai.i a '.ío-^, c d.-,s Minas
fiOO a '!'.)", :i.')U a 29S500 c l.lüü

¦-vtK.-nv^K«jríaB!»csrí«>.«naw

COMivlUNSC/s
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manteigaA fabricação de
íerá um inspector

O Sr, ministro da Agricultura designou o
Sr. Manoel Zenlia de Mesquita para servir
no cargo dc inspector da fabricação de man-
teiga, cuja repartição foi ha pouco tempo
installada.

!»;sectt©y da ãl
c'ontra ©

U0,
solire o pre-'aula c Silva

Urna nomeação de collector
O Sr. ministro da Fazenda nomeou hoje 0

Sr. Antônio Galdino Borges Rillo para o lo-
gar dc colleclor federal em Pombal, na Bahia,

i Câmara em resumo

Tem continuado as diligencias
tendido alteutado contra o Sr. I
inspector da Alfândega."Moleque Antenor" tem sido sujeito a In-
terrogatorios seguidos, mantendo sempre as
suas primeiras affirmações.

Como existem suspeitas, e fortes, de uma"chantage", sem que se saibam as intenções
e as causas, sobre este ponto giram as diii
gencias.

O Sr, almirante cliele do estado-maior da
Armada recebeu um radiogramma do com-
mandante do cruzador "Barroso" informaii-
do que devido aos ventos duros o ao mar for-
te a comitiva que viaja naquelle navio ainda
não conseguiu desembarcar na ilha da lrni-
dade.

A sessão da Câmara dos Deputados foi pre-
sidida, hoje, pelo Sr. Vespucio de Abreu, sen-
do secretariada pelos Srs. Costa Bibeiro e
Marcello Silva.

Approvan.i a acta da ultima sessão, foi ti-
do o expediente.

Constou o expediente lido de: telcgrara-
mas do Espirito Santo e do Piauby sobre a
situação política desses Estados; mensagens
pedindo créditos especiacs; requerimento dos
funecionarios da Alfândega de S. Francisco cio
Sul, pedindo augmento de vencimentos; re-
querimentos de informações dos Srs, Pedi o
Moacyr c Evaristo do Amaral.

Durante o expediente, na ordem do dia, eir,
explicação pessoal, o Sr. Maurício de Lacerda
tratou amplamente do seu requerimento dc
informações sobre a pena de morte no Con-
testado."

M --„¦¦-.-,.-!—, ,...,¦ ¦«gfrfr» ¦—- .i in .., ,

governo inglez proiiibe a
importação de frirtds em vidros

oo em conserva

O Sr. ministro da Fazenda renictteii nana
circular aos chefes das repartições subordina-
das ao seu ministério, declarando que, de ac-
cordo com a decisão proferida no aviso 0o
Ministério das Relações Exteriores, o gover-
no inglez,prolaibiu, desde 13 de março ultimo.
a importação, do estrangeire,, dc frutas cm
Calas ou em vidros, seccas ou em conservas,
excepto as passas, não attingindo, porém, tal
prohibição as frutas importadas sob licença
pelo "Board of Trade", ou serem a ellc com-
pradas, as quaes, todavia, se acham sujeita
ãs restricçõos e condições estabelecidas ua
cença.

li-

OS PROTESTOS CONTRA A LVCOR-
POKAÇÃO DOS CAPEáXAES

LISBOA, 29 (A. A.) — Diversas agremia-
ções republica nas desta capital reali.saram ses-
soes, nas quaes foram votadas moções dc „ ro-
testo no governo contra a incorporação des ca-
pdlães ras forças expedicionárias portnguc-zas.

ELOGIOS A'8 TROPAS COXCSN-
TRADAS EM TANCOS

LISBOA, 20 (A. A.) — ia Sr. coronel Nor-
leu cie Mattos, ministro da Guerra, fez publi-
car boje, pelo órgão official. uma aaota elogi-
ando as tropas epie foram mobilisadas e que
c: tão concentradas cm Tancos, pelo garbo o
dnlbuslasmo com que se portaram durai Í-: os
exercícios havidos.

§ orcaBiaeato ala Fszerada pára
1917

O Sr. ministro da Fazenda, acompanhado
de seus auxiliares de gabinete, passou tod.i
a manhã estudando os dados que devem com-
por o brçaancnlo da Fazenda para o exercício

, úo anuo vindouro. \

0 impaludismo oa i
do Goveroador

O Sr. director geral dc Saúde Publica já
está dc posse do relatório dos serviços con-
Ira o impaludismo ua ilha do Governador,
durante a semana ultima.

Foram examinados no posto medico 9H
doentes e distribuídas 281 cápsulas dc qui-
nino.

A turma de prophylaxia aterrou enormes
charcos, escoou diversos pântanos e abriu
vallas dc drenagem de lerreuos.

».M—^—».~1^3){IOC»"<*—— —*—~^™ ""*» ¦¦""¦ -

osmnifrou © xará
Na I.míiC fi da Bandeira, entre João dos

Santos c João Neves, houve forte dis-
cus'Uío. Em ciado momento, o primeiro,
João, esminími c segundo, que gritou
por soecorro. A policia do 15' districto
correi, ao local c prendeu o acwccsor cm
flagrante, aittuando-o. A victuna, depois
de SQCcorrida pela Assistência, retirou-se
paia seu domicilio, á rua da Saúde, 83.

íl crime das Laranjeiras
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Execução perfeita cios mais modernos
mobiliários em todos os estylos e

todos os eostos
nara

Leandro Martins k Q,
OURIVES, 39-41-43

OUVIDOR, 9:3-93

olhei

@S —

;-'erão julgados anuanl.fi, no Tribunal do Ju-
ry, os réos, autores c cúmplices do a-.s,-.ssi-
ik to do geleiro "Tapadlnbo", oceorrido em
jtilbo do anno passado, .'i run das l.aranj ;.'-,-,s,
Si o seis os criminosos, que se combinaram pa-
ra o extermínio do infeliz geleiro, que, numa
niadnagndn, foi encontrado naquelle local cai-
do sem vida, com uma faca ao lado,

»--«a«»»—•

Comprar bilhetes cai nossa casa quer dizer kcsibilhete* premiados ..
forque, ainda hoje, foi vendido em nosso 1

o bilhete= N. 75.59-1 —=
proiniiiilo com 30:üOO§UOO

NAZARETH & C OUVIDOR li 94

Vargas. Officinn
guayhnu n, 81'

_ "Tiiille
soli me

Palácio
liilii
dus

de cnsinííi-,1 inglesa
(loiilccrfio de Mnio.
Noivns. iíua l iu-

1 a"li IS de Ernesto
ouza

Curam hemorrhoides, males do uteio,
ovarios, urinas e a própria cystite*

0 processos por mjuri
impressas

as

O Dr. Auto Fortes, juiz da Ia Vaia Crimi-
uai, improuuneiou, por despacho dc hoje, o
Sr. Oscar Rosas, contra cfucin propusera quei-
xa-crime o Sr, í.ui^ Bartholonicu. director
da "A Tribuna", por crime dc calumnii-s 'na-
pressas na "Gazela di- Noticias".

IJxbibido o nutofiraplao, foi constatado es-
lar o mesmo daclylograpliado, inclusive, a as-
signntura, dn onde não encontrou o juiz
base para a pronuncia do cjuerellado.

—>—aae«<—> ——--áe*io um Inquérito sobre
consas da Standard

imais

O procurador criminal da Republica, in-
terino, Dr. Pedro Jalaby, otficiou A policia,
pedindo a abertura do mai^ um inquérito
sobre os casos da Standard ti:!, afim de apu-
rnr a veracidade das accusnçües divulgadas
contra o Dr. fabio Bueno Brandão Filho,
official do Gabinete da Procuradoria Geral
da Fazenda Publica, que espontaneamente
lhe solicitou usasse de tal procedimento.

Orestes Ferraris
D. Maria Crolcllo, Carlos Ferraris

e sua mulher, Heitor Ferraris, Adcli-
no Ferraris e Humberto Ferraris'par-
ticipnni o fallecimento dc OliliS'1'IvS
FERRAUIS, seu querido esposo, pae c
irmão, e convidam as pessoas de sua

para acompanhar os. seus restot
mortaes, que sairão da rua Mundo Novo LM'..
amanhã, ás 10 horas dn manhã, para o ce-
rniterio de São ,!oão Baptista.

nnizade

Libania do Carmo Ennes Silva
Libanía do Carmo, Iíiincs Silva,

e Myosotis linnes cia Silva Manbo,
participam o fallecimento de sua sem-
pre chroada mãe LIBANIA DO CAR-

.... MO ENNES SILVA e convidam as
JH4», pessoas dc sua amizade para acompa-

nhar os restos mortaes, que sairão da rua d(
Hospício n. 235 para o ceinilerio dc São ,loã<
Baptista, ás 8 lioras ela manhã.

João Bento Moure
A viuva, filhos, genro, nora c netoí

cio fallccido JOÃO BENTO MOUllli
participara que o seu enterro terá Io;
gar amanhã, 110 do corrente, ás i() lio-
ras da manhã, saindo o lcrctro da
casa da rua Bella São Luiz u. ,r-'J para

4o cemitério de São Francisco Xavier,
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LOTfcRlA FEOERAL

IteMinio dos prêmios du loteria da Capita)
Pedorol, plano n. 334, pxlrnhldn hojo;
76501 flOlOOOfOOO
12fl0iia Iiiiiiimiimj•i-ir.it aiomwono
uiiiiiti liOOOíOO')
I-t.il) III hQOOSQOO
r_7.ni 5008000
77400 5001000
:iiniH7 5009000

A iNUITK — scgumui-icira, jt, tjc Maio de 1916 jv \«m.

Deram hoje'.
Antigo 
Moderno 
llio 
Snlleatlo 

Para amanha:

591
i;»i
uni)

Urso
Coelho
Porco
I.cão

8-13

Cp
400 800

MANTEIGA VIRGEM
Pasteunsadn (reclamei *tilo o 3^800 Üu-

vicloi 149 Lollorb •'aimyro.

O Lopes
IV quem d.i 11 lu-iunii^ii.ii- rnimla noi Loteria» o oltc-

rece innioros vnntngoii> ho publico,
Ü TUIlP-UULO o mui' apostai- -ubni coru.las do ca-

vallü-. - lliiadu Ulivnloi, 181.

Sciiorita Angela tiomcz, professora ar-
•íentiiii diplomada, dircclora da liscola de

•bansiis de liuenos Aires, dá lições ás lixmas.
famílias e cavalheiros, das 11 as 10 e das 21

,ás .11 horas, em seu salão nobre, á rua das
Laranjeiras n. 521 (<inli«o palncctc llio Urnn-
co). Telephone 0820 Central.

Pelas associações
8. R. dos Trabalhador™ ea» Trupieliea e Café

A asscinhléa dc honlein du Sociedade dc Ile-
slilciiclu dos Trabalhadores cm Tniplchos
0 Cafã lerinliioii depois das 18 1|- horas, fl-
cando afinal resolvida lambem a exclusão do
associado llleardo Pereira da Silva, sobre
quem pesavam gravas iiccumicòcs. Quanto u
cominlssiio de finanças a assciuhlcn deliberou,
dc accordo com a artigo n. 21 dos estatutos,
entregar o caso ao exume do conselho fiscal.
que resolverá sobre a sua destituição nu não.

Drasila Kluli» Kspernnto
lnaugurur-sc-ii nó dia 7 dc Junho próximo

o curso superior do esporanto, que funeciona-
rn mi sede do llra/.ilii Klulio lísperanlo, á pra-
co Qulnzo de Novembro, sob a direcção do Dr,
Nuno llaeiia. As Inscrlpeocs já se ncliam abei-
tas.

Centro doa B. em Porro-VIas
Ustá convocada para hoje, ás 10 horas, as-

scmbléa geral extrnordlnnría do Centro dos
Empregados om Ferro-VIns. Será discutida a
reforma dos estatutos, devendo lambem a as-
soinhlca tomar conhecimento ue deliberações
sobro a passada administração.
Centro dos Professores Primários Municipaes

Esle centro comincmorh hoje o 1" iinniver-
surlo dc sun fundação, rcnllsundo, as 19 ho-
ras, nu sédc dn Associação de Auxílios Mu-
tuos da listrada dc l". Central do Brasil, uma
sessão solcmnc,

Por essa oceasião o centro iniciara a serie
de. conferências, versando a primeira sobre o

slojd".
» ¦—m> ¦¦"-
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Em acção de gr?<rs
Arinimln Iliheiro Velho c .loão Correia Velho

convidam seus parentes e amigos a assistir
nn egreja dc São Kraneiseo dc Paulo, as 9
lioras di- amanhã, ã missa em acção de «ra-
cas que fazem celebrar pelo restabelecimento
de seus filhos Maria Velho Carneiro, esposa
do Dr. Pedro Alves Carneiro, e .losé Correia
Velho.

Loterias da Bahia
Amanhã—3o—Amanhã
Rs_12:OO0$OOO

por l 200
' i 1

i%ooo em quintosHabilitem-se
A' venda nas casas lotericas

_____ 1 -a»^ i

rs.

FACADA

úsi ííasía Velho

1

ntiora
gneirn

mea
O Dr. Maurício ila Costa Velho,

Pedro Augusto da Costa Velho e se-
nhorn, Artltur Anlonlo Monteiro, se-
nliorn e filha; conimandanle Eduar-
do .luslino de l'ro"iiça e senhora.
Luiz Carlos dc Araújo Pereira, se-

- filho; Dr. .losé Carlos Arantes No-
e senhora, Dr. Costa Velho Júnior o

tllioru, Dr. Iloill de Almeida c seilhori»,
Maria Hcnriquctn dn Costa Velho, Luiz Car-
los da Costa Velho. Dr. Vieira Souto, senho-
ra c filho; Illydia Vieira Souto. Maria Josii
Vieira Souto (lostagniiw convidam os de-
mais parenlcs o amigos para assistir á mis-
sa de primeiro anniversario do fallecimen-
to dc sua muito idolatrada e saudosa es-
posa, nora, cunhada, lia c sobrinha 11YD1-7
MlvA !)A COSTA VELHO, hypothccando des-
de já eterna gratidão por esle acto de reli-
gião a todos (pie comparecerem á cerimo-
nia, que se celebrará na egreja de S. Fran-
cisco de Paula, amanliã, 30 do corrente, ás
fl 112 lioras.

TÊroarite-Garone! João Antônio tíe
0!íve>a V^lle

(FALLECÍDO EM PELOTAS, RIO GRANDE
DO SUL

Emilia Comes Machado, seus filhos.
genro, noras e netos; sons irmãs, ir-
vilãos, sobrinhas e sobrinhos partici-
pam aos seus parentes e amigos que
a missa por alma do siu querido e
saudoso sobrinho e primo, tenente-

coronel JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA VAI.-
LE será resada na greja da Cruz dos Mili-
tares amanhã, 30 do corrente, ás 9 horas.

!m poucas línljas.-.

rua
t 1

botequim, a
verificou-se

sangue.
inibiilanlc Friill-

li-

Em um mal freqüentado
Francisco Eugênio n. 131,
hora dc hoje uma scena de

Achava-se ali o docelro :
cisco Nogueira dos Reis cpií, após uma
gcira questão com Antônio de Souza As-
sumpção, empregado do botequim, lhe vibrou
uma profunda facada nas costas.

A victimn foi soccorrldil pela Assistência
c em estado grave removida pnra n Santa
Casa.

O criminoso foi preso c autuado em fia-
grnntc na delegacia do 10'' districto poli-
ciai.

LINDO SORTIMENTO DE OBJE-

Exercito
próprio,
lo pai riu
milado i
mais seg
dc illlliU:

NEM

A

A defesa nacional HH!
O Io lenoiitò lldcfoiiso HscôUiir, illi'oclor o

loslruetor do Tiro II, 7, dirigiu ii scgiiiutc cir-
ciliar nos aliiiuuos das escolas superiores,
funccloliiirlos publico, c operários;

"Caros 
patrícios ~- Snudo-vos —> A actual

conflagração quo en.nngu.ntfl o mundo o o
iilt'csiudo vivo dos destinos dos povos que se
deixam embalar pelas Iheorlus pacifistas,

lioje não podemos mais nos iiludir.
Desgraçada serrt a nação que descorar do

preparo militar de seus filhos - • scr.1 linnii-
ihadii o oscriivisndii pelas mais fortes,

Nós estaremos nessa triste situação.
O ideal será possuir pequenos oxorclt- •

permanentes, para constituir n base do líjcer-
cito Nacional) e todos os cidadãos valido
aptos no manejo das armas ile guerra paru
defesa da Pntrln.

Sem Interromper a vida civil do paiz. torto
o moço patriota lem o dever sagrado de, nas
horas disponíveis, dcdlcar-se á Instrucção int-
lilar: assim a u.ição será forte c respeitada
sem grandes ônus para os cofres públicos.

Assim procedem os atiradores do Tiro Ura-
sileiro.

No dia que possuirmos cm cad.i cldiidlto
brasileiro um atirador, teremos conseguido
dar o grande passo para a segurança da nos-
sa 1'iilri.i.

A Stilsso, scni ser mu paiz militar, tem
presentemente; melo milhão dc atiradores fia-
rantlndo a sim neutralidade lio meio dos
mais poderosos hclligoriiutos c é rcspcltniri
e admirada.

Sem inlorromperdcs vossa aetlviiladc cH-li,
deveis procurar vos Instruir milltiirmcnto, pa
ra bem do VOSSO próprio lul*.

Nada sou sinâo um obscuro Iciienlc do
Nacional, porem, ngiuilo dc motu-
movido pelo mais sincero senllmen-
tico, diísejo concorrer com meus li-

esforços para que possamos, com
irança o trnnquillidude, encarar o dia
há; desejo vos transmltllr meus cs-

cassos conhecimentos militares, para que pos-
saes ser útil á Pátria no dia que liverdes nc-
cessidado do defcndel-n,

Na sala de armas do Tiro n. 7. no Qunrlci-
General do Exercito, ás segundos, terças e
sextas-feiras, das '20 As 22 horas, estarei a
vcjssn disposição para vos fazer um habll
atirador e um aplo defensor do Brasil.

Lá cncoiitrarcis armas, munições, Inslru-
cçno e um amigo iiuc será vosso companheiro
no dia do perigo."

Nestes últimos dias grande numero do aca-
demioos, notadamente da Escola Polytechnl-
ca, tem se alistado no Tiro n. 7.
«-„» .—¦-¦ » «^IBw1* — ¦ - ¦»¦¦¦
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Os assaltos sucendem-so
com impressionante

fi-eqtiencin

A CASA DE UM DELEGADO
ESÓAPA

ie-, iiguçaip
os objectos

rijucii eslii invadida pelo-, |ndr
da a sun cobiça, prlnelpulnicnte,
i uliClicos. Não só us casas iiigas são vls[ladaa
pela giilunogcm, que avança nos canos dc
chumbo, como a presença dos moradores mio
impede a iii-Çlio dos OlUigOH do alheio, (pie fil-
zem o seu serviço apanhando galllnhas, roupa
pendurada nos quitaes, frutas o a ti! o pão o o
leite, pçlo vendedor dolMidos nos porloos das
casas, como i< de uso em alguns nrrabaldos,

Na Estrada Nova du Tljucti o un Estrada Ve-
lha a colheita tem sido grande. Durante o dia
passam homens maltrapilhos, com simulado!,
curativos nos braços ou pernas. Pedem esmo-
Ias c ciu regra são nllciidldos, dada a nossa
provniii.il generosidade, Emquanto esmolam,
porém, estão estudando ns Condições do terre-
no e ã noite os falsos mendigos são os gntuuos
que cntriini em funeções, conhecedores uo lhea-
tro das operações.

Oj lados (|uc passamos n uiirrar são sutti-
cientes piiiii reclamar prividcnci.i, por parte
das autoridades encarregadas de /.ciar pela se-
gurançn publica.

Na Estrada Nova da Tljuca n. Iló está in-
stallado o armazém de seccos e molhados do

i>

issm Kitfl-iiiiiiH i
lio é Janeiro

i iirio

CTOS PARA PRESEXT1-: cncontnt-sc

na casa ISIDORO MARX. l38 Ouvidor.

Sobre a pena de morte
O joven advogado Dr. Mario Gamciro vem

de publicar um interessante folheto "La pei-
no dc mort devnnt Ia doctvlntr brésilieiine des
btits de Ia pcnalité", estudo eonsciencioso com
que aquelle advogado apresenta seu contin-
^'ente de esforço, a propósito do actual mo-
vimento sobre a revisão da nossa Constitui-
ção. Modra-sc o Dr. Carneiro partidário da
pena de morte, aos criminosos, em casos cs-
cepcionaos, desenvolvendo ns suas razões, que
apresenta ao estudo do Congresso, terminan-
do o folheto com uma carta do jurista Es-
li.eraUlino Bandeirai

OFFICINA DE OBRAS DA A NOITE
r

Entre ,Iosé Caminha e sun amasia Maria
da Costa, residentes â rua Marechal Floria-
uo Peixoto n. 1 (18, houve esta madrugada
uma contenda. Caminha, armado de unia
faca, investiu contra Maria que, agarrando-o
pelo braço, casualmente fez com que elle se
ferisse com a própria arma.

A policia leve conhecimento.
 Pela policia do 17° districto

presos em flagrante esta madrugada
da Costa e Ilernani Pereira da Silva,
do nas furnas da Tljuca roubavam
dc chumbo. Foram ambos autuados.

Limpador c polidòi' universal

EIVS TODA A PARTE
-*i*t>-

Para salvara Pátria

i
J(í está funecionando esta secção das

: officinas lypographicas da A NOITE,
I apta para a impressão de livros, fo-
\ lhetos, avulsos, etc, em boas condi-
; çues de preço, nitidez c presteza.
i As cnconiiiiíidas e todososnctjocios

relativos a essa secção devem ser
: tratados exclusivamente com o Sr. J.
| Severiano dc Mello, gerente, á rua

"! 
= Júlio César (Carmo) n. 29. =

-«aw»»

A embaixada do Brasil na com-
memoraçáo do centenário de

- Tucuman ¦'
BUENOS AIRES, 29 (A. A.) — O jornal "La

Nacion" publica hoje os retratos e biojtra-
phias do senador lluy Barbosa, do general Ga-
briel Bolafogo o do almirante Mattos, que, seu
segundo diz, constituirão a embaixada que vi-
rá representar o Ilrasil por oceasião dos fes-
tejos cómniemorativos do centenário de

liadijs. Em uma peqiicn.-i s.ilii conti-
gua ao prédio funeciona um modesto barbei-
ro, que sorve principalmente n classe dos ope-
rorios. Ao lado ha uma varanda. Ahi, todas os
noites, com o consentimento do dono da casa
commercial. condoído da sort: dos miseráveis,
dormiam alguns dos mendigos que diurna-
incute esmolavam polo bairro. Em umn das ma-
nliiis appareceu arrombado fl porta do h.trbei-
ro e deu-se pelo dcsappurcctmcnln do nmleriol
pertencente ao "íigaro".Um dos mendigos IA
estava, estendido uo olmonto, ausentados os ou-
tros. Perguntado, respondeu que clfeeliva-
mente viro ser aberta a porta, mas não soube
explicar por que não dera o alarma.

Foi preso e conduzido ao 17o districto. Ali,
entretanto, não estiveram para mnssadas Acha-
ram que q caso nào tinha importância., não
procederam a investigações c mandaram om
paz o aceusado.

Animados com a negligencia policial, os la-
nipios proseguiram cm sua faina. A avenida
da Estrada Nova da Ti.juca foi visitada, des-
apparecendo diversas pecas de roupa que cs-
lavam no coradouro. Ü prédio do Sr. Rodri-
gues, na Estrada Velha da Tijuca. recebeu as
attcnçõos do pessoal avançodor c ficou sem os
canos dc chumbo. A conhecida chácara do Dr.
Rodrigo Octavio, nn Caixa d'A un, teve ar-
rançada a calha de cobre de todo o telhado,
não sendo conduzidos os canos do chumbo
porque mio estavam A vista.

Ha mais a ser relatado. Os gatunos, nas
suas operações desenfreadas, não respeitam
nem o domicilio das autoridade: policines.
O Dr. Olegario Bornordcs, que. & delegado do
iõ° districto, mora na Estrada Velha dn Ti-
JÚca. Bois a sua residência foi lambem visi-
tada pelos larápios, que carregaram com os
canos dc chumbo, mostrando assim que não
se detém nem mesmo dcanlo do: encarrega-
dos dc manter a ordem.

Concorre para o desembaraço com que tan-
tos roubos são praticados no Alto da Tijuca a
absoluta falta cie policiamento. Não pasta por
ali um só soldado, O 17" districto, sub cuja
jurisdicção estilo as duas referidas estradas,
acha-se situado na rua Conde de Bomfim,
próximo á rua Parcto, longe, portanto, da
zona infestada pelos malfeitores. A distancia
e o commodismo do pessoal da delegacia são
elementos favorcccdores das evoluções da ga-
tunagem.

Narrados o^ factos, com u precisão dos in-
formes, 6 dc esperar.que o Dr. cbefo dc poli-
cia providencie no sentido dc garantir a tran-
quilidade dos moradores da Tijuca, sendo
para desejar que q delgado Olegario Bernar-
des, uma das viclimas, junte aos nossos os

profícuos,e vantajosos esforços.
—¦¦¦— ——> i<t>» !--¦¦-¦¦¦¦.-¦¦.-¦.¦¦¦-1-—

I-Mii ns-oiliie.iu Kelciillfleii, cuiniiu-moraii"
do ii M-jjiiuilo iiuiihcrsiirio do sun funda-
vôo, rooíliou um ii sessão Intlmn, com a \m-
lencii dr griiiule ininicro da fOiilos,

A Küotfio lul presidida pelo Dr. Cticlaiio
d i Silvn o hrcnlariiidii pelos Drs. Itaiiliio
Mngiiliião.i e Carlos I-Yruiridvs, sendo Iam-
iioin ceiii Itiuilos a tomar nssonlu i iiicmi oi
Srs, Dr. Olyinplo dn Pnhiccni sccrolarlo ge
ml du Aciiifoinln Nn 'lonnl ilu Mcdlclnii, o o
depilllldo Dr. Vicente lMraglbe, dircclnr d"'A
K'pncu", copio lioniciuigein á Imprensa cn-
rioca,

Ao iihrli' a scsmío o Dr. Caclono «In Sih.i
ugriulcceu n gcntllezii dc seus eulleflirs reolo
gendO'0 pnrn o cargo dc iiresIdcnlCi inoslrau-
do-so taiiibciu lecniiliceldo aos Drs. Oscar
Carvalho e Cario, Fernandes, pelos rolovan-
les serviços prestiiilos nu ndiiiiiiislliiçiio pus-
nada,

Em seguida O Dr. Coi-tuuo da Silva em-
pnssníi u nova ilirectoria, que ficou assim
roíisllluidii:

Preside ii te, Dr
presidente, Dr.
cc-presiileiitc Dr
ileiilc geral das
Silva Gome
galliiici; 2«
thesoureiro,
ficial. D
Dr. l-àni

Commissão administrativa
pos da Paz, Souza Cnrviilho
Álvaro, elrurglão-dentlsla.

I.ogo após foi concedida a palavra uo Dr.
Baiiilro Magalhães, 1" secretario, <pic pro-
cedeu ú leitura do expediente c dc um mi-
nucloso rclnlonlo dlscrimlnativo do período
administrativo dc maio dc 1915 a maio do
corrente anno, estando o mesmo publicado
no ultimo "Boletim" da Associação.

O relatório do Dr. llamiro Magalhães
agradou iiniiunso, por conter criticas multo
proveitosos aos eollegas novos que se iniciam
na vida clinica.

Verifica-se, peln exposição feita pelo Dr.

1"

. Cai Inno dn Silva; I" vice-
Arlidonio 1'iiinpioua; '." vi-

. Ilclmiro Vnivcrdcs presi-
com missões Icchnlcns, Dr.
secretario, Dr. Rnmlro Ma-

secretario, Dr. Octavio 1'inlo j
Dl'. Vargas Dantas; orador of-

r. Oliveira Aguiar, i hihllotliccarlo,
lio Dejoniic. clrurglão-denllsta.

Drs. Cum-
Octavio E.

JIifiRiMDnq]. G&am.j

No matadouro dr Sitnli» irue

oorcos, '.Il 'il, ear«Almtldos IioJoi !>l'i rc.csi
uiilros u 13 vlteilos.

Miircliautem Cindido 17 de Melli., un r. « _
p.i DurUoli X C, in r. i Alexandre v. Soliri-
iilut, íl p.| Ai Mendes À Ci ftll r ; Lima í;
l iiho'1, íitl r., l p. c 0 v.; 1'rnnclsco v. dou-
llirt, 1)1) r.. '-1 I). i II V.i ü. Sul Munira, Cl
r.i Jofio Pimenta do Abreu, M r.i Oliveira,
Irnuios & C, 12? r., 1 *» jl.. «• H v.; Bi ili*
Tavares, .'II r. «• II v.i Castro it ('.., li r ;
Ci dos llcliilhistiis, .1 r.i PorllllllO iü C ,
17 i: Lul/ llarbosn, 93 v.s V. P. Ollvclrii Si
O,, ,1 r.i 1'Vriiiniili.¦« 8 Marcondes, 11 p,, e
Auglislo da Molln. '.I p. c >i V.

Pornin rcjciliidos il II I.H v., I |>. o '.' t.
Pornm vendidos: l_ l'.' r,
Stock: Cândido 1-7 do Mello, 171 r.i Durlseh

."i fi., 30; A. Mondes & ('.., 108) l.lnm & Fl-
11'os, 07; Francisco v. Goulart, -,'Ki; o Sul
Mluilra, 17; C. Oohlo de Mlnii-i. l'-l; C. do-i
llcldllllstas, Hll; .loão Pimenta de Abreu, 17;
Oliveira Irnuios & C. 2l)H; Hnslllo Tavarev,
.17; Castro & <'.., llOs Portlnho & <". . .vi;
Augusto Mi dn Motln, 03; P. P. Oliveira &
C„ lló; o Luiz Barbosa, I3Ü. Total, -.-«)

No entreposto du S. DIoko

O Irem chegou com .'UI minutos de atrai:».
Vendidos: 5-0 li 1*8 r., oil p.j 21 c. a

•10 v.
Os preços foram os seguintes! rezes, do -í.iúi)

a 9540; porcos, tte 1Í200 e 19300; carneiros, do
Is.iuo e 19800, e vlteilos, de ?000 e 19000,,

No maliidour» dn Penha

Abatidas hoje: _l rezes.

Dr. von Dailinger (Ia firaça j;;,,,,"^!
cia PoTuiguczâ c com osiagia íiõ IIcal Univcrsliliule do
Itciliui. Uocnçni do rim (exame com a luz). Churni.i,
cura radical das hérnias, cslieitnincnlos, lioinarrhoi<les
etc Uperaçi
(selir.) as \l

w cum anesldesio icoiniml,
l[i. Telepli 1.810, central,

Me de li)

1916.

foram
.losé

cpian-
caiu ,

A' indicia do .1" districto queixou-se Silve-
rio Pereira, residente á rua General Caldwell
n. 14, de (|uc seu filho menor, de 10 annos,
llcnlo, (punido foi levar umas roupas ao em-
pregado da casa á rua liuenos Aires n, 7!),
Antônio de Souza Mesquita, fora por este vlo-
lenlado, vindo a enfermar, do qne ainda
guarda o leito.

A policia está agindo paru apurar a bruta-
lidado de Souza Mesquita.

 t*-—«-g_|tBt_i*  ¦ ¦

(., JIOM l',NTU

MDretaxa especidi

J de. seu
solução
cação ei

/•:• a
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Todos os que acompanham a administra-
ção actual do Estado do Rio admiram-se de
ver como de um Estado em oesperas de fui-
tencia <> Dr. Nilo Peganha fez um Estutio
cm franca ebulição progressista.

Suspensos os pagamentos, atrasados os
Vencimentos do func.oionuli.iino, hypathecadu
tio estrangeiro toda a renda presente c qual-
quer que eventualmente se creusse, não só-
mente o Dr. Nilo restabeleceu a ponlualiita-
de no pagamento do material, do pessoal e
do empréstimo, como ale se abalançou a sol-
ver dividas que seu antecessor lhe deixava,
laes como juros e prêmios de apólices e ven-
cimenlos atrasados dc juizes do Estado'.

ilas, não se deteve ahi o Dr, Nilo. Sua
extraordinária febre de nelividade não se con-
Iene vns uelos de reeonslrucção mi ile. corre-
ação de males herdados. Coniiencido, como
sempre mostrou em sua nida publica, de queo futuro do seu Estudo è a lavoura do cam-
po, laes medidas adminislratioas lançou qui
por lodo a Estado dir-se-ia ler passado um
vento germinanle. . . As plantações se fize-ram com fé e enlhusiasmo, e a colheita lá cs-
lá trazi ndo a Iodos o prêmio do trabalho
da terra.

Mais ainda. Problema-, quasi seculares,
como o dns canaes da lagoa de Araruama e,
agora, o da praga da formiga, foram ataca-
dos, apesar do esforço financeiro que repre-
sentar,! toes emprelu-ndimentos.

Ao ver uma actividade assim tão maraoi-
lhosa, perguntuT-sc-n: que condão mágico
possuo o Dr. Nilo Peçanha para administrar
o seu Estado'!

An que responderão ns que o observam:-—
o da decisão firme, o da prcslesa na escolha
das medidas tulminislralidas e o da
são, uma admirável previsão.

Si n Governo Federal se nlilisasse de tacs
exemplos não estaria cm situação de lanlo
embaraço no momento actual para escolher
solução para o problema de. 1Í1I7.

,*lo chegar ao governo, o primeiro passo do
Dr. Nilo Peçanha foi o corte orçamentário —
não apenas em verbas de matéria!, mas em
pessoal - - correspondendo u cerca de '.',',) "j*

lotai. Paru os problemas de urgente
errou sobretaxas especiaes de appli-
pct-ial.
isso que er/uiuale em ultima analyse
utlo imposto de honra: -- uniu so-
especial para fim cspec.ialissimo.

¦ imporia é qne o (ienemo Federal
inreça na acção. Ali eslã, bem pro-
:>i Estado onde a firmeza de acção
telhor dos exemplos. — MAURÍCIO

O que nos diz um "leitor
apavorado"

"O imposto dc honra, lembrado pelo Sr. pre-
sidente da Republica, tem dado (jue fazer
ás enjambradas molas iniellectuaes dos nossos
pro-liomens. O Sr. Ferraz tocou de leve no
principal manancial ¦—¦ as municipalidades.
Mas, para profícua acção, parece-nos indis-
pensavel a unificação da divida brasileira
(federal c estadual), contribuindo todos para
sahkil-a.

O governo federal, autorisado pelos dos
Estados, suspenderia as construcçõos e cm-
hellezamentos executados ou por executa-
em todo o território, e a principiar pela no-
vissima Escola de Medicina; reduziria o -1-

o numero de deputados e a 21 o dc senadores,
procedendo da mesma forma nos listados;
suspenderia a eateehesc de Índios; reduziria
as despesas dc representação aqui e no es-
trangeiro; não cffectuaria promoções nos
quadros civis e" militares dos diversos minis-
terios; responsíibilisaria os autores das grali-
fieações addicionaes e gorgetas da policia
não removeria, sob pretexto algum, funecio
navios civis ou militares de uni paru outro
Estado; cortaria as ajudas de custo aos depu
lados e senadores; prohibiria o andamento
das acções iiidemnisatorias; forcaria os jui
zcs du S. T. 17 ao patriotismo; dispensaria o
exercito de diaristas, filhos dos grandes ho-
meus, que apparecum nos dias de pagamento
na Central, nos Correios, nos Telegraplios;
forçaria o Sr. Arrojado n arrojar-se em sal-
dos; lançaria o imposto sobre o capital; ven-
deria os próprios nacionães dispensáveis;
suspenderia as quotas para alugueis de casa,
e si tudo isto não bastasse, disporia dos "Mi-
nas Gcraes" e "S. Paulo''. Para que esses
couraçados guardarem a Alfândega dotada de
outra bandeira'? Lembremo-nos de que no )'..
Santo já esteve içada (na Alfândega) bandei-
ra (iTíferentc da nossa, — Cm leitor npavo-
vorado."

CHARUTOS VIÍUBUÍV
UM 300 RÉIS, DOUS 5CO RÉIS

DiiioIiilpÉpntipn
ni nilÈlfHMPHQ

Dr. Edgar Al) ran les
pelo Pneuniothorax - Rua S Joa

Tratamento da
Tuberculose

Iü6 ás 2 horas

NÃO ESPEROU.,.

-o—«JM-!

AS Q

preiji-

Programma da relreta a realisar-se amanliã,
na praça da Harmonia, pela fanfurra do regi-
mento de cavallaría, sob a regência do maestro
.losé Nunes Sobrinho, das 18 ás -''.! lioras.

Primeira parte — A, E. Santo. "Santa Ceei-
lia", marcha; N, N7 "Naclalense", valsa; .1.
Verdi, "Aida", fantasia; P. N. "Meu boi mor-
reu", característica; Anlonino, "Comniaiidanlc
Cylleno", dobrado.

Segunda parte — O. M. "Chaleirisla", do-
brado; E. Waldteufel, ''Mon rève", valsa; N.
\7, "ilaebarelando", schollisch; <". Comes,"Ave Maria", do "Guarany"; N. N. "Com-
mandante Lamcnha Lins'', dobrado.

Sob a cpigraphe acima noticiámos liontcm,
por informações colhidas na policia, «.ue O
Dr Adelino Pinto estava ameaçado de morte
por um genro do coronel Honorio Pimentel.

O Sr. Oncsimò Coelho, que é a pessoa in-
eviminada no cado, nos escreveu, desmentindo
a noticia c relaiando-nos facto muito diverso.
Diz o Sr. Onesimo que no dia 20 do expirou-
te, viajando para Santa Cruz, viu o Sr. Ade-
lino Pinto no mesmo trem e no ultimo carro,
sentado ao lado do deputado Octacilio de Ca-
mora.

Como não tem relações pessoaes com qual-
(píer um dos dous, viajou em outro carro, com-
plelamejite desinteressado delles. Na estação
de Engenheiro Trindade, tendo por compa-
nheiros unicamente duas de suas cunhadas,
conversava com o chefe do trem, quando o
genro do coronel Abrantes, abandonando o
carro cm que ale ali viera, investiu contra o
nosso missivista.

A sua repulsa fez com que tudo terminasse
numa ligeira scena de pugilato, que foi impe-
elida pelo chefe do trem, o qual tudo assistiu,
e outras pessoas que acorreram, dentre as
quacs o próprio deputado Camará.

Terminado esse incidente, proseguiu o trem
a sua rota e, em Santa Cruz, saltando cada
um dos conlcndores para seu lado, não mais
se viram.

E foi só...

Taneltíão NOEilfilO G\ SILVEIHA
KUA DA ALFÂNDEGA u, - Teleplione,

enha ne ppoprie"
leiae

Companheiros de casa, de
trabalho... e de infortúnio

A' policia do 7o districto queixou-se o ne-
gociante José Marques Roballo, morador á
rua General Polydoro 59, que uma sua filha
abandonara o lar, suspeitando, dizia elle, de
Manoel Alves e Manoel Lopes, empregados na
Limpeza Publica e moradores á rua Fernan-
des Guimarães 30, que teriam insinuado a
fuga.

Foram entregues as diligencias ao agonie
30, que muito se interessou pelo caso...

O Sr. Roballo, sciente de que a policia ja
descobrira o paradeiro dos dous aecusados,
foi á sua residência, acordando-os e esnuir-
rando-os valentemente, na presença do agen-
le. A cousa ficou por aqui...

A menor, que se chama Latira, foi eneon-
Irada em casa de um compadre de seu pae,
á rua Hamaylá, nada tendo sido apurado
contra os dous Manoeis, que, no entanto, já
receberam o castigo.

*ra*s_jBES_ff_EsnKtrS-ar£_^^ «BffiSBrOTsaBnaa-WBsDrs. Meiello Juriiúr
e Adjjemar de leito

ABVOGxVIlOS

Escriptorio
P.ÜA DO H0SAIU0,"

1- ndar
I Teleplione 2059 nort

Mcdico-C.irurgien trabalhou, snllcntnndo-so a
regularidade com que foram roalisadas as
sessões, sempre com grande concorrência tle
associados e nellas tratando-se sempre dc
assiiniptos vcrdndciramonlc práticos c de rc-
conheci lo interesse para a classe medica cm
geral.

Ao terminar n leitura do seu trabalho, quo
impressionou vivamente ao auditório, foi o
Dr. Ramiro Magalhães muito npplaudido,
sendo dada em seguida a palavra ao orador
offieial. Dr. Oliveira Aguiar.

As primeiras palavras do dlslinclo clini-
co foram dirigidas á imprensa carioca, ali
representada nn pessoa do director á'"A
E'poco" e mis dos representantes do "Cor-
reio dn Manhã" o d'"A llepublica", referiu-
do-se lambem no Dr. Olympio da Fonseca,
secretario geral da Academia Nacional de
Medicina.

A seguir salientou o Dr. Aguiar os innu-
meros trabalhos apresentados pela Associa-
ção Mcdieo-Cirnrgicn e lambem us idéas ali
levantadas, us quacs lém tido a melhor aco-
lbida entre as associações congêneres c no
melo medico.

Lembra o orador a prophylnxlri da lepia,
que nasceu de uma proposta do illustre cli-
íiico Dr. Ilclmiro Valverde, o cuja comuns-
são vae se desempenhando de maneira a só
merecer elogios.

Cila lambem uma proposta sua, da funda-
ção da "Casa do Medico", á guisa da "Casa
do jornalista", instituição para a (piai clle.
muito cooperou e sente feliz por ver que
essa idéa vae sendo coroada de exilo.

Pede, porem, permissão á casa para lem-
brar uma outra idéa que deve merecer o
apoio de todos os seus eollegas e que é a
da prolecção á niulffír grávida, questão es-
sa ventilada pelo querido mestre Dr. Hen-
rique Baptista, em uma conferência realisa-
tlà naquella associação.

heíere-sc o Dr. Oliveira Aguiar aos curau-
ileiros que exercem livremente as suas pro-
fissões, illudindo a boa fé do publico, e en-
cerra o seu discurso pedindo aos seus col-
legas que se congreguem, empregando todos
os meios para o reerguimento do nível mo-
fal da sua classe.

Com uma estrondosa salva de palmas são
abafadas as ultimas palavras do Dr. Oliveira
Aguiar.

Segue-se com a palavra o Dr. Artidonio
Pamplona, 1" vice-presidente, (pie pede a in-
serção em neta de um voto de louvor á--
commissão de rcdacçao do "Boletim" e da
Secção de Beneficência, chamando o orador
a attenção dos seus eollegas para a Secção
de Beneficência, iniciativa feliz do presideu-
te da associação, Dr. Caetano da Silva, a
qual não deve ser desprezada, merecendo,
por isso, o apoio do todos os clínicos, mes-
mo daquelles que se acham bem eollocados,
porque ninguém pôde prever o futuro e, no
entanto, como é sabido, a Secção _ de Bene-
ficencia já concorreu com um auxilio, si bem
cpie pequeno, para a família de um asso-
ciado fallecido ultimamente.

O Dr. A. Pamplona recebeu muitos ap-
plausos, sendo a sua proposta approvacni por
unanimidade.

A directoria da Associação Medico-Cirur-
gica offereceu aos convidados gelados, doces
c bebidas finas.

Estiveram presentes á solc.miidarte os Srs.
Drs.: Caetano da Silva, Olympio da Fonse-
cn, Vicente Piragibe. Antonino Ferrari, Ar-
tidonio Pamplona, llamiro Magalhães, Os-
car Carvalho, Octavio Pinto, Oliveira Aguiar,
Vargas Dantas, Mario Reis, Monteiro de Cas-
tro, Carlos Fernandes, Herculano Pinheiro,
Américo Baptista, Alexandre Cirne, Luiz de
Andrade, H. Cavalcanti, Souza Carvalho,
Pedro Vasconcellos, Claudiano Cavalcanti,
Heitor Valiia de Abreu, os eirurgiões-dciitis-
tas Emilio Dejonne e Octavio Ê. Álvaro e
o pliarmaceutico -losé Azevedo Botelho.
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a vivenda para fa-

O italiano Paulo Vital, residéule na estação
de Vicente de Carvalho, onde tem uma choca-
ra, não consente que qualquer pessoa estranha
á sua famliià peneire em su
zer lenha.

Pela manhã de ho.ic Fraueiseo
miligos Antônio Rodrigues c
todos portuguezes i
na, á rua Maria do
lenha na proprieda
porém, em que, já

A Fabrica Hra-dU
rua do Areai, reso
eeúer, pelo (ireco di
,i numero dc ÜIIO p,

i;do morro de Sumo

ira de Camas dc Ferro, á
veu, u titulo de beneficio,

> custo, camas dc. ferro até
ira as vietimas do desastre
Antunio.

tocha, Do-
Maria de Jesus,

residentes em Brazde Pi-
Carmo, resolveram ir tirar

de de Vital. No momento,
imarrados os feixes, preten-

'¦ i partir, s im-lhes pela frente o dono da
chácara, armado dc uma espingarda de caça,
com regular carga de chumbo. Aponlou para o
«rupo ii arma e descarregou-a. Aos gritos das
vietimas aeudiu a visinhunça, que já não en-
eoiilrou o fero/, ehacareiro, que se havia eva-
dido. Maria, Antônio e Francisco, altingidos
por bagos de chumbo nos braços e nas pernas,
medicaram-se na pharmacia local e
ram-se á sua residência.

Vital foi mais tarde preso e conduzido
legaria do 'io" districto, á disposiçâu da do 2
a cuja jurisdicção pertence a .-nua em
deu o facto.
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A ffscfiSísação da arrecadação dos
impostos adiiafiiiros

"Sr. redactor da A NOITE. — Sobre o vos-
so artigo de hontem, com o titulo "Imposto

de honra", permitti que, esposando as ideas
do Si-. Pereira Lima, em relação á diminui-
ção e uniformisação dos fretes nas estrada:; dc
ferro, discordo em absoluto da opinião do Sr.
Dr Osório de Almeida, quando snggere como
elemento subsidiário para a f-iscalisação da
arrecadação dos impostos aduaneiros a obriga-
ção dos inspeetores de alfândegas fornecerem,
con juntamente com o boletim demonstrativo da
arecadação das rendas, a quantidade de tone-
ládas de mercadoria:; importadas.

Essa providencia não resiste ao menor exa-
me. Sabido como é que influe na importan-
cia arrecadada nas alfândegas a qualidade ou
espécie das mercadorias e não o seu peso, o
eoeffieiente dc lonelagem, como elemento de
riscaiisaçáo. é de nenhum valor. Assim e que
nos Estados de maior desenvolvimento indus-
tri ai e progresso material a lonelagem de
mercadorias Importadas não pôde correspon-
der a acerescimo dc renda, porque os maclu-
nismos e materiacs para cotistrucçao, extraor-
dinariamente pesados, pagam insignilicantes
direitos aduaneiros. Pódc-sc, pois, dizer de
uni modo geral que a lonelagem das mercado-
rias importadas está na razão inversa da
importância dos direitos arrecadados. Islo
porque as mercadorias de taxas mais eleva-
das'são geralmente importadas em (mantida-
des mínimas em relação áquellas.

Agradecendo-vos ,i publicação desta, sub-
serevo-me, etc, —¦ Joaquim Marinho."

Uesam-se aiii.uihá:
D. Amélia Procuça fiuimarães, ás 9 horas,

na matriz de S. Joaquim: I). Viridiiln da Sit-
va IS.irbnsa, ás !), na de Santa Itita; I). Mar-
garid.i Augusta de Jesus Corrêa, ás !) I ií, na
de SanPAnnn: D. Amnlia Zozimii de Oliveira
Pernambuco, ás !) I 2, na do S. João Baptista
da Lagoa; D. Elvlrn de Magalhães, ás « 1-^,
ua capella (Je S. Domingos, em Nictheroy; I).
Ilvdiméa Augusta da Costa (Nczinhn), -r-

!) 1 2, na egreja do Divino Espirito Santo, nr»
largo do Estado; I). Joanna Corrêa Gomes, án
8 1 '.. na capella do cemitério do S. .1. Haptis-
ta; D. Isabel Maria da Conceição Braga, ás
9, nn egreja dc Santo Antônio dos Pobres.

ENTERROS

Foram sepultados boje:
N'o cemitério dc São Francisco Xevier: Olym-

pio Euzebio Cândido, Hospital de São Sebas-
Uno; Honorio Pinto de Almeida, estação de-
Mendes; Alda, filha do José I.opes Guimarães
rua Chaves Faria n. 48; Elvira de Castro
Silva, rua Vinte C Quatro dc Mnio n. 158; Co-
rina Antoliiel.i da Silva, rua Moreira de Azc-
vedo n. 205; Alexandre Justino Itegis, tra-
vtssa Fialho ii. 38: Nicola Paligati C João Dias
da Conceição Júnior, rua Marechal Floriano
Peixoto ns. '221 e 91, respectivamente; Anto-
mo Alves Pinheiro, rua Visconde de Sapucahy
li. 311; Maria Augusta Braga Rodrigues, rifa
Figueira, n, 117; Liurio, filho de Raphael
Abd, rua Visconde de li.uina n. lflfl; Aurora,
flha de José Francisco Custodio, rua Ma.iano
Procopio n. 13: guarda municipal Firmii\9
Marccllino da Paixão, ru.i São Luiz Gonzagj»
n. 227, casa XIX; Affonso Moreira da Silv;/,
rua São Roberto n. 50; Hamilcur, filho de Ser-
gio Joaquim Monteiro, rua Santa Luzia n. liõ;
Ani/.in, filha de Benedicto da Silva, rua Er-
meliiidii li, 71; Maria, filha de Maria dos An-
jos, morro de Santo Antônio sjn; Maria, fi-
dia ile Francisco Fagundes, rua Argentina nu-
mero 62; Dolores, filha de Augusto Campos,
rua Dr, Xübueo de Freitas 111.

Xo cemitério de São João Baptista: An-
lonio Gusmão Norea, rua dos Coqueiros n. 52;
Orlando, filho de Mntheus Pereira de An-
drade, rua Bento Lisboa n. 17(i; 2" sargento
da Armada Manoel Augusto da Silva, Ilospi-
tal da Marinha; Germana Maria da Conceição,
rua Marquez de São Vicente n. 77; Walter,
lilho dc Manoel Fernandes Fam, rua dos In-
validos n, 1K2; Jayine, filho de Álvaro Gomes,
rua Santo Alfredo n. 121; Gertrudes de Souza
Castro, Hospital da Santa Casa; Abilio Hen-
rique Ribeiro, rua Visconde da Gávea n, 5(5;
Manoel Joaquim da Silva Affonso, Hospital dn
Beneficência Portugucza; Maria, filha de Au-
gusto Francisco, rua 19 dc Fevereiro n. 152;
soldados Archias Antônio dc Souza Cordeiro,
0 José Bezerra da Rosa Muniz, Hospital da
Brigada Policia).

Effcctua-se amanhã o enterro do joven
Gilberto Viriato de Miranda, estudante de en-
gcnhnria, saindo o feretro, ás 9 horas, da rua
Dr. Aristides Lobo n. 20ü, para a nocropole
de São João Baptista.

A inhuiiiação será feita no carneiro periiftuo
n. 2.071.
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Mobílias pnra todos os
gostos, sertinuiiito pura
os mais exigentes, con-
ilii.òc?- do venda as inai-

vantajoFtts. Ccrlifiqiiem-SO vi-ilamlo o grande
armazém o depusitu á HUA DOS A.SMlllAÜAS, '27
—A. I'. COSTA.
N. D.—Enviam-se grali-, a ipiein pedir, calai";;,)-

c mais iiitornutçòes.
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E A P0LIOÍA ÂTBAS 0E
Rangel

TODOS
oi c ficou .

ílvo o do
Sírios S. -

i Lopes; rua S

RELÓGIOS NARDIN dc ouro e prata.

qua lidiu! aranticln, encontram-se ni

casa Isidoro Marx. i.W, Ouvidor. —

Vae
pre

Sr. commissario,
o patrão, mandou o Fernando, outro em-
ado e este ficou lambem,
Viçaram, onde ?
Na rua liuenos Aires ,">". K eu, que Iam-

bem sou Fernando, empregado da casa, fiquei
também, mas pouco tempo, porque o patrão
me foi buscar.. .

O patrão não ficou '?
O patrão mandou-me aqui apresentar a

queija. Fo io seguinte: um sujeito, (pie disse
chamar-e Américo Bercy, foi á nossa casa,"A' Ia Ville de F.iris"', alfaiataria, á rua dos
Ourives 35, c fez compras, no valor de 698.
Malfclou-as á rua liuenos Aires 57. Subiu e
i, Rangel ficou á espera; depois foi o Fernan-
do, depois eu, depois o patrão. Ahi descobri-
ram todos que a casa tinha outra passagem...

Mas eu não mando nitigueitjiiiá; aquillo
não é casa, é um sorvedouro decente!.,.

- Pôde mandar, que a policia não fica, dis-
se o Fernando 2".

E a policia do 1" districto mandou... veri-
ficar si havia outra passagem.

——--¦_...-..—--.¦¦'-¦, „i c in—t_o.-fa»-—-o  ¦,..¦¦—..——,,,.

Procurou-nos,
mento Chaves,
Rangel, em (.',.
recti ficar o que
te á sua pessoa, na
antros dos iutrujões
licia do 2li0 districto
resp iclivu delegacia, nenhum
o referido boleqnineiro, e um

je, o Sr. Joaquim do Nasci-
estabelecido á rua Coronel

scadura, moslraudo-nos, para
aqui se publicou relativamen-

nossa reportagem "Nos
'. uma certidão da po-
w que não consta,

processo contn
iltestado de

dos r
acima

s seus colleg
inenoionado.
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.ansuifopio

Drs.LcalJuniore Leal Meto
LCspecialistas ein doenças dos olhos, ouvido-
nariz e garganta* Consultas de 1 As 5 — Ar
semblía n. ü0.

Chamados médicos á noite com urgência
DR. LACERDA GUIMARÃESsvstoma nervoso. lauuku/. uunvmivn,^ - ., f ni ...•Dp-Renefo az Souza r ... .- Pioh m htu.

jo&é', Jf, de 2 ás 4,1 Telephone a.9fo Centrai--Rtlô daConstltUIÇé»R.41módicos. G»ns. Assembléa, 56.

Roberto à Souza Loises Den
lista.

Meuicin u do Rio. PíCi

-o
cartas

Mg d ICO
assignadas com(Só se responde a

iniciaes.)
M. A. H. — Não é possível o que desej.

revelaria pouco critério emittindo uma l1i
nião sobre um ca o que já foi visto por '•
rios especialistas, estando todos elles de •
eordo com o diagnostico.

í.. ('.. S. C. — Não me inspira confiança l
tratanieiilo.

G. 11. (lünlre Rios) — O resultado negaii-
do exame do sangue, não d sufficiente {¦•¦
íc julgar curado: sendo uni syphilitico, dc
dirigir o tratamento nesse sentido antes
tentar citialquer outro.

X. I'. T, O. — Não tome a serio a opinii
do seu amigo pliarmaceutico, nulimilmcnlc '
le sof fre de mania de julgar-se medico, ali
muito coiiimum cm nosso meio.

Qualquer dos medicamento
pode dar resultado, \
eordo com o caso,

O. 1). O. N. (liello
so não permilto uma

Ilr.

an;M !, mencii
:colha

— O sHorizonte)
indicação sem exame.
Dario Pinto, inlcriu-

2m
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NOTICIAS
\ despedida dn rmnpaulilu lyrlca di) Apollo

llin om palheiro", dos cKcrliitorcii inirluiine
/cs ErnoHto llodrlciics, I-YIU Itoriiiiidon o Mnr
cal \'n/, musica do IVIIppe Duarte» o Carlos

Com a "Ahla", n celebro nbrn dc Venll,1 Caldcriin, vau ser, na prescnle leinporada,
dn boje» seu ulllutu e».|u-i-liu"ilii nn Apollo tu hoje represcnlniln, cm "prcinicre", pela com
ci)iu|iiiiihla lyrlen llnliann llnlnli & lilllorh. | panlila Ituns un llecrelo, O pnpcl de "l'.':i"

ODEON

lísKn ''Iroupe", que no» tletlúinii |iõr alituin
tcnipo nn Lyrico c» no ificntrii de mio hoje n
despede, parle aiunuhfi para S, 1'aiiln, onde
dará alguns cftpccincilloH.
A primeira do bojo uo Trlanon

"O Aguln", trndueçílo ilo Luiz Piilmèlrlm.
que n companhia Alexandre iPA/evcdo dará
io.Ic un Triniion em "nrcniléri-", nndn mais

é do mie o cnuiaçailisslniii "vaudi-villc" "La
Zebre", quo om Piírli fez extraordinário sue-
cesso e C]il0 «qui foi uma única vez reprcHcli»
Ilido, nn liuiiuii dn seu orijfinnlt pela com-
panhia t.liarh". I.cbrey, no [Mieillx. lí' uma
poçn cm tres nelos interrssníilissliiius, da la-
vra dos fc-slejndiis cserlptorcs francezes Nau-
eev e Arniont, que. ilo certo, vno Inzer sue-

\vciilda.

Soberba e incompattfvel interpretação do;, sublimes
Bftár-iO Boníizrúj Maria Gasparini c

S!.liíI<: EXTRA~1ÍM CM PHOLOGÔ I
im^mmímÊÊ^mmmimsMm
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As alegres
rica hontem

A. festa de hontem no Derby-Club
Uma corrida em fim de mez, com um pro-

granima apenas regular c assgnulundo um
movimento de apostas dc mais de oitenta e
seis contos i Si; :711*0011), constituo vcrd.idci-
ro successo.

Nada diremos sobre o descnlnce das corri-
cias, porquanto já hontem niesino o fizemos;
queremos, cntrctánio, deixai- consignado o
modo brilhante por que agiu o velho jockey
brasilt-iro Murcclllno.

i-.in que pese no. q:.c lhe ucfnm .mérito, "b
leve linda victoria com Corncub e dous opli»
mos segundos logarcs com Mistelln e ürnati-
JjllO,

E ainda cumpre accrescentnr: si este não
foi o vencedor, foi unicamente devido ú leal-
elide com que Mnrcollino guardou a sua linha
na rceta dc chegada.

Com estas palavras nada mais fazemos du
que render justiça ao velho profissional.

E é esta a nota mais synipathica que en-
eoulráiiTos para estes ligeiros conymciitarioa
cia con ida c-.c hontem.

Fo©tfoaE8
OS "MATCHS" DE HONTEM

America X Botafogo
e novas arehibaneadas do Ame-
olemnemenle inauguradas Unham

um aspecto encantador.
Sobresaindo no fundo rosco das suas depen-

delicias, festães de folhagens e flores, ban-
dei ras e galhardetes mutticorcs, se niislurnvam
eom o tom claro c festivo das "loiletes" de
um numero elevado de senh.orilas e eavalhei-
ros que ali foram»; espalhando-se por todos os
recantos do sympalhieo club da rua Campos
Salles, nn anciã inenutidn ele assistir ao r.tesen-
rolar do emocionante jogo, a applaudir, a tor-
r( r, a vi», iir.
(• Auicricn o; pondo ao resjieitavel adversário,
que é o segundo "tcãm" cio Botafogo, Iodos
os recursos li-'.tos do "football", desenvolveu
jogo esplendido, conseguindo, após ingentes en-
forços, vencel-o por U X 1, como dissemos hon-
lem.

O jogo dos primeiros "tcams" foi mais for-
le: o America atacou sempre e ¦:, linha do Bo-
tafogo rclrahiu-se e desorientando-sc, obrigou
seu: collegns dc defesa a um esforço cada
vez mais crescente para resguardar o ulli-
nio reduclo, <|ne ora o rcclangulo sob a guar-
da dc Werneclc, hontem admirável.

A defesa do Botafogo, apertada sempre, dc-
fendeu-se leoiiinamcuite e chegou por vezes
;i desorientar o nloque americano.

Não ha nomes a destacar na defesa do 15o-
tafogo e si o fizéssemos seria para salientai'
.Vny e 'Vencei;.

U ataque alvi-negro ainda não está cohc-
:.>>: tem oplimos elementos, mas que ainda não
combinam de iodo. embora o seu progresso
seja patente,

l)a parle ü-.-.?. iocaes nada temos a dizer sinão
ipie jogaram cxcellcnlcmcntc e conquistaram
unia justa victoria.

Cabe cm especial, aqui, uni estudo sobre a
marcação deste "mateh" cujo juiz foi AlTon-
so dc (Insiro, do Fluminense.

.lá estávamos desacostumados de ouvir as in-
sinliaçjões dos assistentes, os gritos sedicio-

(84-)

sos de torcedores, a vaia, o dito, a ch.icntn con-
Ira quem se anima a ser "referce" nesta
terra. ,. ,

Hontem, ludo isso foi reeditado c- com que
lastima e tristeza o registamos!...

Porque Affonso dc Castro foi mn juiz SCVC»
ro, prompto nas suas decisões e justo nas suas
marcações, entenderam que elle se tomara de
-vnipatliia pov um dos quadros. _ _' 

Senhoritas e senhoras, senhoritas, principal-
mente, que assistis a jogos, que sois partidárias,
mais um pouco de calma nos vossos enlbusias-
mos, mais um pouco de respeito para os que
presidem partidas.

A serie de "fouls" consignados hontem pelo
"referce" veiu provar quanto os nossos '-play-

ers" são clesrcspeiladores das regras do "as-

sociation" quando tem a mnrcal-as uin juiz
como o ;!" V.o».:tt»inv»»-" I

Bangu' X Flamengo
O Bangu*. confirmando o seu estado acTutri,

numa lula brilhante e fortissima. conseguiu, o
muilo não conseguem os clubs de

ni|iii crendo pcln iiclor Jorflc, (ieutil, será
hoje iimanii-nli' Inlcrprcliido por c*;si» nrlis-
In, que lurá Inuibem o papel de "lialnpllo",
líonqulm 1'rnln »ern o Interpreto do "ÍCc (Jul-
loles".

Companhia MaroNca c» Wolu
Eslá ii dar seus ulliinni (spcclnculos no

Carlos (ioines n companhia llnliiinn de ope-
relns Marcscn i Weiss, que deve ir. ti OII Ir O
lio breves dias, fa/cr uniu leinporiida cin NI»
clhero.v, no Iheatro .loán Ciirinnn. Hoje, essn
homogeilCII "Iroupe" dará u ullima represen-
lação dn "A princezn dos dullnrs".
A compnnhla do Polythcnma do Lisboa >nlia

no Itio
uo elegante Ihealro da Avenida. !„.,,, • c-... ,. ^. „„j.» Tendo Icrinlnndo o seu conlra Io em Sao

,ln nvmpnlhlcn de amanha no tí. I»odro pftUi0| ,|lu. n obrigou n dei.-cai-nos depois de
A empresa Pnschonl Segrclo, como já dis-] umn c\w\u série de espectnculos no llecrelo,

somos, resolveu que 20 "i" dn roccIUl brufnj vnlln a esla cnpltnl a conininhia dc come-
das duas sessões de amanhã do S. Pedro KCrj dimi O "vaudi v illes" do Polylhenma de Lis-

um em favor da virgem ccgn. l-'ol uni gestoj j,0(li <]e ,|ll(. Ui/.vm parle os nrtlstns Igua-
cin Peixoto, Etelvlnn Serra o Paliuyra Torres.
Sua rcappariião será depois d'amanliã, no
Apollo. com unia peça de successo, '•() alfe-
res da flauta".
As ultimas do American Circus

O American Circus, a grande companhia
eqüestre qtie lem no Republica feito uma
leinporada de Justo successo, eslá dando nos-
se Iheatro seus nllimos especlaciilos, com um
numero de grande altracçáo, 0 Cahallero Cas-
lll Io, afamado vcntrlloquo. Na* qulntn-felrn
O domingo vindouros serão real iradas as ul-
limas ' inatiuées" Infantis dessa companhia.

lis troam hoje no S. Pedro, dentro das
representações da revista "Meu boi morreu",
os excêntricos niuslcncs Mngiiet o Cocô,

Espectnculos para boje: Apollo, "Ai-
da"; Recreio, "Agulha cm palheiro"; Car-
los Gomes, "A princeza dos dollars": Be-
publica, companhia eqüestre; S. Pedro. "Meu
boi morreu"; Trianon, "O Águia"; Palace,
"A Boneca",

sympalhien lomado pela conhecida empresa
thcatral, quo veiu em auxilio da Bubscrípçfto
nbcrla em prol da ilesveiitiirada Maria das
Dores. A companhia dn S. Pedro represen-
lará ii engraçada revista de llaul Pederuel-
ras c .1. Praxedcs, "Meu boi morreu", que
nesse Ihealro lem alcançado conhecido o jus-
Io siiivcsso. Os bilhetes pnrn esse ' -'a-
culos já se nchain á venda no estabeleci-
incuto dos Srs. Mendes Ferreira, á rua Sele
dc .Setembro II. t)2.
A companhia Paliuyra Bastos despede-se

Com a operela "A Boneca O "Amor dc
mascara", em O* recila dc nssignnlura, que
subirão á scena, respectivamente, hoje e ama-
nhã, dá as suas despedidas ao nosso publi-
co a compnnhla Paliuyra Bastos. A festejada"Iroupe" portugueza parle depois d'amanhá
liara S. Paulo, onde estreará a t de junho
próximo.
A primeira de hoje no Recreio

A conhecida e npplnudjdn revista "Agu-

1 DE JUNHOOüINTA-FEIKA QUINTA-FEIRA
-tM—

que" football'
di pelo

tcams'

, vencer o
'score" di

campeão do anno passa-
•I X 2, nos primeiros

O jogo dos segundos "tcams" venceu o Fia-
neiigo, pelo elevado "score" dc 12 X 5.

Des
subjugou"leams",
segundos

2a DIVISÃO
Palmeiras X Guanabara

nvoívcndo jo|'.o admirável o Palmeiras
primeiros
jogo cios

o seu antagonisla nos
por 5 X 1, empatando no

, por 2 X 2.
Carioca X Cattete

Depois de uma boa luta, o Carioca conse-
guio uma dupla victoria sobre o seu adversa-
nio, veneendo-o poi- 7 X 1, nos primeiros'¦'tcams", c por ti X O, nos segundos.

Viila Isabel X Roqucirão
Com a victoria do Viila Isabel nos primeiros

"tcams" por (i X I, este club conquistou a
taça empatada na festa dc domingo atrasado,
do Boqueirão.

No segundo "tcam" não houve empate, come
por engano saiu, mas a victoria foi do Viila
Isabel, 

'por 
IU X 0.

Icaraliy X Vasco
Nos primeiros 

'-leams" venceu brilhante-
mente o Iearahy por -1X0.

No jogo dos segundos "leams" o Vasco
(regou os pontos, rcalisaíido-se, entretanto.

Mais uma das grandiosas obras cinematographicas da grande série thcatral do cPalais»

CEGUEIRA DE UMA PAIXÃO
Forte drama de enredo apaixonado, de ura desenrolar dc episódios terríveis e só ca-

pazes da obsccaçào de unia CEGA P/Rê^HO. São protagonistas a bcüa actríz

iratiung
X 0,

que venceu o Iearahy

en»
um
por

E5ats'keil:lsall
America F. C.

Amanhã enlre os diversos "tcams" infan-
lis realisar-se-ão, ás 20 horas, vários "trai-
nings". Em seguida, Irenarão ás 21 horas, os
primeiro e segundo "leams".

Kis os "leams" escalados:
America, "tcam" infantil: (meninas);

Armênia — Waiula — Marilia — (Cap.) Mari-
nn — Nica

America, "toam" infantil (meninos)
Jorge — Paulo — Quimquim — (Cap.) Bo-

binson — Dyrceu
America Infantil Esperança Tcam:

Srchillcs — Lauro —¦ Peruando N. (Cap.)
Rubens — Fernando F.

Os outros "tcams" serão organisados no
mesmo dia e por isto o "capitain" solicita o
comparecimento de lados os '-players".

JOSE' JUSTO.
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Arre, sensíiçâo, belleza e
aitracção

vaeMais uma vez o ODIiON
dar oceasião a cjnc os

seus habitues se deliciem com
um trabalho lindíssimo

15 lliuu ím llililiil

Extraordinário trabalho ex-e-
cutado por

j^I^^ M1TÂ jOUVET
A formosa sobrevivente dá catástrophe do -'Luzilania'';
A artista americana mais belkt ciuc pisa os

mundiaes;
A mulher elegante por exeellencia cujas toilettes

lumbram;
A denodàda **sportwoman" do remo, da natação, da

equitaçào, do automobilismo;
A ENCANTADORA MULHER

palcos

des*

"A Noite" Mundzma
\NNIVETtSAR10S

Fazem annos amanhã:
O Sr. Antônio Pedro Muller, acadêmico de

direito, filho do Sr, ministro do Exterior; o
menino Durval de Ilollanda Campos, filho
do nosso companheiro de trabalho Aurélio
Campos.

Festeja amanhã o seu anniversario na-
lalieio o Sr. Delfim Nogueira, despachante
geral dn nossa Alfândega.

Fazem annos hoje:
Os Srs. Dr. Heitor de Souza, sub-procura-

dor geral do Estado dc Minas; coronel Fran-
cisco Emilio Julien, cx-addido militar da lo-
liarão do Brasil em Paris; capitão Annibal
Cardoso Pinto. I>. Carolinà Vclasco, avo do
Sr. Olympio Baptista da Silva, commissario
de policia.Faz annos hoje a Exma. Sra. D. fc.ii-
phrosina Gonçnlves, directorn do Collegio
Nossa Senhora dn Penha, na cidade de Ma-
cahé, li. do Hio. .......

Faz annos hoje o Sr. Anlonio Martins
da Silva.'CASAMENTOS

endo, o paranymplio o o Dr. Abi-iam, agrai
lio liórges
CONCERTOS

O concerto dn professora cathedraticn dc
piano dn nosso Instituto de Musica D. Alemã
Navarro de Andrade, a réallsar-sc sabbado
próximo no salão do "Jornal", ás 1(1 horas,
vae se revestir certamente de um grande
cunho artístico e mundano. Dada., as qualida-
des pianisticas dn conhecida professora c o
cuidado do proiíi-anima organisado, esta festa
dc arte vae levar ao salão do "Jornal uma
sociedade culta e elegante e os apreciadores
da boa musica. No progrninma, como ja ti-
vemos oceasião de noticiar, Inmarão parle o
maestro Francisco Braga, que regerá uma or-
cbcslra dc instrumentos dc corda, cm que D.
Alcina interpretará Chopin, além de outros
autores clássicos; D. Nicia Silva, a nossa
cantora patrícia c Mllcs. Nadyn Solecludcv e
Isa Giroud, alumnas laureada, de D. Alei-
na, c Mlle. Lisettc Marques, primeiro prêmio
do Instituto dc Musica. I). Nicia Silva npre-
sentará um quartetto de suas alumnas. i.
vamos ler assim uma tarde de arte c cie rc-
qiiinlada elegância.
PELAS ESCOLAS

Rènlisn-si amanhã o consórcio da senlion-
ta Òdcitte Couto dos Sanlos eom o Sr. Dr. Ma-
rio Saiierbronn clinico nesta capital. O acto
civil rcalisar-se-á á larde e o religioso ás 18
horas, na egreja de N. S. de l.a Sallete.
Serão pitranymplios, por parte da noiva, o Sr.
Miguel dos Santos Guimarães e 1). Maria von
Borell du Verney Sauerbronn e por parle do
noivo o Sr. Dr. João de Mello Teixeira, o Sr.
capitão Leopoldo do Amaral e D. Bcmvindn
Alves da Silva. Os nubentes seguirão, nó pro-
ximo sahhado, em viagem de nupeias, para
Minas Geracs.

— Contratou casamento eom Mlle. Franceza
de Amorim Bezerra, filha do fallecido gene-
ral Amorim Bezerra, o tenente Raul Rodrigues
Dias, funecionario do Ministério da Marinha.
NASCIMENTOS

Tem o seu lar repleto de alegria, com o
nascimento de um menino, que na pia baptis-
mal receberá o nome de Jorge, o Sr. João Le-
brão, capitalista nesta praça, c sua
posa. O c:
primentos.— O Sr,
esposa D.
têm o seu

xma. es-
sal tem recebido innumcros cum-

Bealisa-se amanhã a recepção do Dr.Alcebid.c-s
Delamare Nogueira da Gama, ticla Associação
Brasileira de Usludantes, em homenagem aos
,.r,v,..,. isor elljü ck-siviudidos em dele a cio
idéa! acadêmico. A sessai,. r,'X sçi-á solemne,
se rcalisará no salão nobre do Ku.ijeu Com-
mercial. ás 20 1|2 horas, comparecendo i"1
professores, homens de letras, amigos
linlaiites das nossas escolas superiorea.

Falarão, saiulamlo o rccipendiario, os
demieos Eíoy Ribeiro e Luz Pinto,
Faculdade de Scicncin
desta capital.

Io
es-

Juridic

a ca-
ambos da
c Sociacs

AlvearSorvetena
Ponto obrigatório da sociedade elegante
carioca. Concertos todos os ciip.s, cias

2 ás 6 e das 8 ás 10.

AVENIDA RIO BRANCO, 118
(JUNTO AO PAT1IB')

GENEVIElVEi:
que faz sua estréa nesta obra prima e o conhecido e extraordinário actor STU ARI
HOLMES, o granpe interpretador dos galantes amorosos, li' uma das grandes edições

da F©2£-FgLiÉ CORPORATBON

d'e sua
ltutli.
PODAS

Mario Castello Branco e sua
Garlotn Pimenta Castello Branco
lar enriquecido com o nascimento

primeira filhinha, que se chamara

Festejam hoje o ÍIO" anniversario dc seu fc-
liz consórcio do Sr. Dr. Sebastião Benevcnuto
Vieira de Carvalho, secretario dá Caixa dc
Conversão, c sua Fxma. Sra. D. Maria da
Conceição Coelho Vieira de Carvalho. Por esse
motivo o casal aiiniversariantc receberá mui-
tos cumprimentos.
FESTAS

Na ilha do Governador rcalisou-sc hontem
uma festa na residência do intendente 1'io da
Rocha, pelo anniversario de sua filha Clelia,
BANQUETES

Realisou-sc sabbado. no Assyrio, o banque
le cpie os bacharelandos da Faculdade Livre
dc Direilo offcrecerom ao seu paranymphi
Dr Luiz Carlos Fróes da Cruz e aos lente;
homenageados Drs. Lacerda de Almeida, Lm:
Carpentcr e Abilio Borges. Falaram, offere-
cendo o banquete, o bacharelando Oswalch
Aranha c- saudando os homenageados, o ba-
charclando Carlos de Magalhães. Responde

jríiiujvii»w o «Sus» m% m m
-a-

RUAS INUNDADAS
BUENOS AIRES, 29 (A. A.) — Desde hon-

lem chove, aqui copiosamenlc, fazendo baixai
consideravelmente a temperatura. Em alguns
pontos da cidade, mais próximos ao no,
,:,s ruas ficaram inundadas c o tralego m<
errompido.

rjí^a^-«í!rír!atsstaí>tttia^ Era»s»OTKra^ã!^^¦ "SP.CCAO 
1NEDIT0RIAL

Áii3 B8^"ÍBÔ»aB"eí HiSsaaffgaaetPCiiae

Delegado do 5" districto
De posse das certidões fornecidas pelo Dr.

chefe de policia, vou dar entrada em Juízo
Ia queixa-crime conlra quem, eom lauta fa-
ilidade, procurou injuriar pessoas honestas.

Perante a serenidade da justiça lera o se-
ihor delegado ensejo de inovar tudo quanto
|uiz dizei- a uma indefesa senhora casada.

Até lá. o publico sensato que espere o re-
iillado. . .

Hio, 2fl de maio de lülti. — Anlonio C.otli-
nho dc Vasconcellos. Rua General Argollo

aaBaagBBaBagsmBBisHragaBEEa^^ asBnassEEsainirí-srsiE^^
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= GRANDE E EMOCIONANTE ROMANCE-CINEMA AMERICANO^
Sjsig —

(Cada episódio, que pôde sen lido desfacadamenie,
consrttue um film, a ser exrjibído

nos cinemas Palhé e Ideal)
üjS.

-13° EPISÓDIO

V

XLIV
a M.uniXA DE ESCREVER

Sempre impassível, Ciarei, de lápis em punho,
Continuava a- comparar alternativamente os
"T" que acabava de traçar com os bilhetes
escriptos ao chinez, da formula da bomba c
da caria encontrada ein casa de Elaine.

Qualquer equivoco era impossível... A es-
cripta era idêntica: os quatro documentos lia-
uam sido evidentemente traçados pela mes-
nia machina,

Nesse entremeutes, a alguns passos, no gabi-
nele de 1'erry Bennett, este, com affcclaeão,
continuava a fazer a sua corte á prima.

Lm meio da conversa recordou-sc subitamente
de que precisava redigir uma importante car-
ta commercial, e, para fazel-o, pediu licença
íi Elaine,

Naturalmente, esla necedeu de bom grndo ao
pedido c dispoz-se a levantar-se para dcixal-o
entregue ás suas oecupações.

— Não, implorou elle, demore-se ainda!...
E pcrmilta-me que dite esta carta cm sua prc-
seiiea. E' obra de alguns minutos...

Elaine consentiu, cmquanto elle calcava com
o dedo o botão da campainha cleclrica,

0 loque resoou na sala próxima.
Surpreso por não receber resposta ao seu

chamado, Bennett, pedindo desculpas a Elaine,
dirigiu-se, pezaróso por ter dc dcixal-a, para o
gabinete próximo.

Vagarosamente, abriu a poria, c, na entre-
abertura, a sua cabeça appareccu...

Intenso pasmo desenhou-se-lhe na physiono-
mia, no avistar, cm vez do seu secretario, o
celebre "detective", que, no lado de Jameson,
examinava allcnlamente a machina de escrever.

Num segundo, percebeu o que se passava,
e, com maiores precauções ainda do que as
que tomara para abrir, recuou, puxando para
si a porta, que tinha empurrado, sem que Cltf-
rei, absorto no seu trabalho, pudesse suspeitar
que c-lle o tivesse visto.

O homem, porém, que voltava ao gabinete

em que deixara Elaine, já não parecia o mesmo
que dc lá havia saiclo.

No seu rosto, pouco antes regulai» e calmo,
uma expressão de sinistra ferocidade súbita-
menlc se espalhara; as suas feições ccinvul-
sionadas já não offereciam nenhuma concor-
dancia com as do homem sociavel, que, cin-
co minutos antes, flirlava com a sua visitante,

Dir-se-ia cpie a raiva dc se sentir quasi ven-
ido, desmascarado, esmagado, determinava brus-

cnmentc ncllc um-phonomeno semelhante a
esse prodigioso "desdobramento" (pie a scien-
cia descobriu recentemente em certos rievro-
pathas. que classificou enlre as mais confusas
moléstias mentaes,

-- Perdido!... balbuciou elle... Estou per-
dido!...

O criminoso, que se tornara, reapossava-sc
cio seu eu; o homem civilisado, instruído, des-
vauecera-sc, para ser substituído por uni ani-
mal bravio...

Nesse bruto de eabellos arriplados, eom a
boca a espumar, com gestos rápidos de ma-
niaco, que o próximo perigo acabava de crear,
reapparecin subitamente o homem do lenço
vermelho, desta vez, porém, de véo erguido,
com o rosto a descoberto, c ainda mais pavo-
roso agora, que se lhe viam os olhos, olhos
desvairados, em que brilhavam lampejos dc
morte e reflexos de sangue...

Voltando para o gabinete, fechou vagarosa-
mente a poria, que o separava da do secreta-
rio, onde deixara Ciarei c Jameson, c deu
duas voltas á fechadura.

Elaine, a quem a conversa que tivera, fizera
renascer repentinamente pensamentos que se
c forçava inutilmente em repeliu-, não o ouviu
entrar.

Como elle estivesse dc coslas viradas, cila
não notou a principio o terrível energúmeno.
Fechada o porta, elle deu meia volta, c ap-
pareceu aos seus olhos...

Elaine soltou um grilo de assombro e de
horror...

— O "Mão do Diabo"!... balbuciou, gelada
pelo espanto c pela atros e súbita revelação.

Era effectivnmente o seu implacável inimigo
que para ella se encaminhava. Claudicante, dc
dorso curvado, pernas cambaias, ante-braço di-
reilo crispado, erguendo a mão ameaçadora c
aduuca, Bennett se transformara no feroz cri-
rinoso que, já por tantas vezes, a enfrentara,
®4e que só por milagre havia escapad-a.

— Você!... articulou ella recuando horrori-
sadai... Era você!...

Num instante, tudo se revelou ao seu espiri-
to.,. O assassinato de seu pae, impiedosamente
sacrificado á ameaça contida nas informações
fornecidas pelo Cambaio, explicou-se inslan-
Unicamente pcranli si mesma,..

Informado pelo próprio banqueiro da revê-
laeão que deviam conter esses documentos,
receando que esle tomasse dclles conheci-
mento, encaminhando-se assim para a desço-
berta da verdade, sem a menor hesitação, sem
o ininimo escrúpulo, o infame decidira a morte
do seu bem feitor...

A partir daquelle momento, a fortuna, a im-'inensa 
fortuna, do parente assassinado por cllc

o havia hypnolisado...
As centenas de milhões accumuladas pelo

banqueiro seriam o domínio, a omnipotencia, a
s- lisfação de todos os seus appelites, de todos
o" seus desejos, a escravisação de Nova-YorU,
talvez do inundo, si o gênio cpie o ostentara no
crime o auxiliasse nas combinações financeiras
que iam se tornar o termo das suas aspirações
na vida...

Então daria por finda a sua profissão, dc
scelerado, a serie, de crimes que havia precedido
o assassinato do lio, c que. lhe havia inspirado
a sua inextinguivel sede de lucros... A cidade
respiraria... O "Mão do Diabo"' teria vivido...

Um obstáculo único não o deixava realisar
c.se sonho t... A herdeira!... A fliha do as-
snssinadol...

Não hesitara enfrental-a, como não licsi-
lou enfrentar o banqueiro... Quando se tri-
lha um caminho, pelo qual se enveredou ele-
deliheradamcnto não ha mais tergiversações
nem escrúpulos possíveis... Elaine devia des-
appavecer com o pae!...

E assim 6 que se explicavam, que quasi
se legitimavam as múltiplas tentativas de as-
sassinio dos quaes só por milagre escapara,
graças á intervenção providencial do seu infa-
tigavel defensor...

Entretanto, o tigre approximava-se da sua
presa, com as garras á mostra...

— Assassino!.., atirou-lhe ella cm roslo,
afastando-se mais... Você foi, é um assassl-
nal..-. E por dinheiro!... Por dinheiro!...

Elle deteve-se.
:— Nãot... disse com a sua voz rmiqueiilia,

"|z 
que ella reconhecia horrorisada... A

Só pensei nisso.

do

principio, sim, é verdade!.
O desejo, o amor, a sede do ouro!... Lm
seguida, quasi que immediatamcnle, uma ou-
Ira paixão empolgou-me... A paixão... que
você me inspirou!...

Eu!,., exclamou ella, dando uma garga-
lhada nervosa... Você quer dizer que teve
amor por mim?...

Amei-a!... Sim... E, mais ainda, desc-
jei-a!.,. Desejei-a, loucamente; furiosamente!
Mas o outro surgiu... O ente. para o qual se
dirigia a sua estima... E foi então cpie, dc
sesperando conquistal-a, preferi immolal-a
cpie vel-a a cllc pertencer.

Ella, a mofar, perguntou:
Foi por ciúme, então, que me queria ma-

lar?...
Sim!... Sim!... Sim!... rugiu Bennett.

Recorde-se 1... Cada vez que você fazia luzir
Era somente contra cllc, contra o meu dotes-
lado rival, que se voltavam os meus golpes.
aos meus olhos qualquer esperança, lodo 0
perigo, Ioda a ameaça, dc si se desviavam!
E depois, bruscamente, se manifestava para
mini a prova evidente de que você só nelle
pensava, que só a elle amava, e cpie esse af-
fecto levava como a um pedaço dc palha as
suas promessas, as minhas vãs esperanças c
as miragens com que me illudia. Subia-me
enlâo o sangue aos olhos... E eu procurava
nttingil-a, malal-a... Para vingar-me!...

— Não é verdade!... Você mente 1... S^
esse inovei ignóbil fosse uma desculpa, você
nem siquer teria o direito de evocal-o...

Furioso, por se ver assim desmentido,
monstro npproximou-se mais com os
a espumar, com os olhos injeclado
gue.

o
lábios

dc sau-

Affirmo-llie que sim!... vociferou
deria citar-lhe dez tentativas feitas
para conseguir o seu sim... Ouça!
de mandar-lhe a pulseira que
tão providcncialmcnte lhe arr

Po-
por mim
.. Antes

o seu salvador
ncou do braço,

inlcrroguci-a, implorei, suppliquei... As suas
respostas foram evasivas, provas evidentes de
que só pensava nelle... lia oilo dias ainda
suspendera as minhas perseguições, quando
você me communicou o seu sonho c o dc-
seio de seu pae que queria então satisfazer.

— Cale-se!... clamou Elaine... Como ousa
evocar o nome do ente cujo sangue lhe cn-
sanguenta as mãos...

¦—Elle também foi culpado da sua morte!

Malei-o para que não me matasse!... Pois
bem!... Nessa oceasião, a idéa (le que a pos-
suiria um dia me havia desarmado, e si a
sua sympnlhia tivesse sido sincera, isso a le-
ria protegido melhor contra mim do que o
seu próprio Ciarei... Mas, as suas reticências,
as suas dilaçõcs, obrigaram-me a desconfiar
de si, e quasi immediatanieiile vi-a ainda
uma vez despresnr-mc para se ir atirar nos
braços de meu inimigo!... Percebi (pie devia
perder qualquer esperança, e ele novo conde-
mnei-n!...

E cllc, salvou-me 1... E não o reconheci.
Sim!... Sim!... Fui ingrata e dcsnpiccladal
E hoje estou consumida pela humilhação, a
vergonha, o desespero, de o ter sacrificada
a você... As suas abomináveis mnchiriações
conseguiram diffamal-o no meu conceito...

E eu ia unir-me, entregar-me a você, que ma-
tou o meu pae.!... Deixei cair a minha mão
na sua, tinta ele sangue!... E, lia pouco aqui,
neste logar, eu o ouvia fal-ar-me de amor!...

Este amor teria sido a minha rehablli-
tação, o meu resgate... A prova é cpie des-
de o minuto, cm que me foi dado acreditar,
na realisação do meu desejo, não mais...

Perfilando-se, altivamente, num frêmito de
nojo, ella interrompeu-o:

Ah! Não recorde a minha baixeza. Meu
Deus! Que vergonha sinto de mim própriaI
Como poderá elle perdoar-meI... E será bas-
lauto Ioda uma existência dc dedicação e de
ininterrupta ternura que sirva dc paga ao
seu soffrer e á minha traição?...

Bastai... ordenou elle, dando nn secre-
tárin uma furiosa pancada que fez saltar «
voar os papeis que a entulhavam... Engana-
se redondamente si julga poder alcançar esse
paraiso... Eu ainda aqui eslou de pc... E
terei tempo de castigal-o, castigando-n... Es-
ta mão, a "Mão do Diabo", agarrar-se-á io seu
pescoço, e só a entregará á posse desse homem
morta c gélida!...

Não!... Não!... Elle .ainda me salvaraI
Ouça!... 15' elle!... Adivinhou cpie eu corria
perigo!... E ahi eslá como sempre!...

Pancadas precipitadas resoavam na porta
fechada ft chave...

(Continua)

Este folhetim c'¦¦ o B" cio 1.1' episódio, que
será exhibido quinla-fcira, 8 de junho, nos
cinemas Palhc e Ideal.
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ROM UMA ll)i-:.\ NA CADUCA Ií
60*000 IÍM DINIIKIIU» PAUA
COMIÍÇAH, Fl'/, IOOiOOOSOOO KM

DOUS ANNOS
SI o vcismi ompreflo vos traz pre-«n sobro gui Joio do livros de con-

jaliillilaile mi por delrAs do um
lialeãn, ou ngnrrndo a mnehina dc
escrevei-, ou ijuiuiiilo um Imni liro
de cavallos, nu sobre o lioiiclc, ou
numa <|il,i|c|ucr ufficlilll, ou uiiile
mier ctuc seja (|iie o vosso Iralia-
llio VOH (lelcnli,., vil POUSO mostrar-
vos n oslrndn real, rápida o scitu-

ra de oi.ler mil
vezes melhor. Dc-
luonstrar- vos-vi
por (|iie modo Inl-
olnr um 110/roeio,
a I) s o I u t nnieiilo
vosso, com um
pequeno capltrtl,
e 80 durante ns
vossas horas li-
vros. Podeis dc
f a cI o cooperar
commlgo uo nc-
goclar por meio
dc vales cio cor-
relo (venda de
Rencros por cor-
rcio), c correr com

• vosso negocio ua vossa própriamorada, e como propriedade ex-
cluslvnmento vossa. Si estaos
fazendo por iinno I iSOOÇOOO ou
8:0009000, ou liitlOOíOOO. e deve-
reis precisar fazer em c.-ulu anno
10:0009000 ou 20:0009000, ou
mais, en posso'mostrar-vos como.

Não importa quem vós sejaes
ou em que vos occupcis nem a
minguidade do vosso sa>lnrlo ou
a pobreza das vossas cxpeelali-
vns; nem tão pouco quo estejaes
ou desconlenle ou desalentado},
ou que vossos amigos e parentesvos considerem iiu-apaz dc bem
snecedor —¦ o facto í que podeisdc vez vir a ser sócio cio maior
promotor no mundo de todas as
empresas, por ordens poslnes.
Poderei* assim, L. talvez pelavez primeira, começar a ver o
dinheiro riylar cm lorno dc vós
a rada visila do correio, sem ra-
lordes corpo e alma por cada
ostilo adquirido. Mui aberta--neiile aqui vos offcreço a oppor-

íuniclncje, talvez única na vossa
«istenciii, de fazerdes uniu gran-;le fortuna, sem vos pedir epie
me hypothequels a vossa vida, e
sem vos cnlrnlhar em contrato
leonino .de fria usura, com um
rscorchador como Shyíoclt.

Eu principiei com riOí e reco-
llii um lucro de 100:0009000 em
dous annos, no negocio de "or-
dens pelo correio". Ensinar-vos-
ei muito depressa o verdadeiro
segredo de ganhar dinheiro ra-
pidnmenle; e de o conseguir lim-
pa. legitima e honestamente, de
modo que podeis encarar o iiiun-
do todo na face, sem nunca per-
guntnr de onde vos vieram os
vossos mil réis. O meu novo li-
vro, que tem por titulo "Oppor-
(unidades dc ganhar dinheiro no
negocio de Ordens pelo Correio"
cabalmente explica tudo. Esse
livro só vos custará o pedil-o.
Não é preciso remetter dinheiro
algum. Querendo cobrir a verba
de portes, póde-se enviar sellos
(mesmo do seu próprio paiz) do
valor de õOO .réis fracos brnsilei-
vos. A direcção é: Hugli McKean,
Suite 5.505, N. 260, Westminster
Hridge Hoad, Londres, S. E„ In-
Ria terra.
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GRANDE DEPOSITO D£ MOVEIS
Soprano, cnrplnlapla o Marõoiinrlu

ANTIGA CASA AULER & COMP.Rua dos Inválidos, IIM. — Telep. 472 Central
FRANCISCO JANNUZZI & COMP.

AhIiiIitIii* Ciinilrucloros
Tom lompra om üepoiKo no liibrlcn uni gramlo tUock <lo moveis parn iwiillculn-nu, Oicalnxo cliionms, osnuuos um rondidot 20 oto mais barato que cm niinliiucroutro caia congoiipro, Comlroom inoveis dcnln o mais ilmploi au uniu rico daQiiylo antigo o moilorno, «or oncoiiimondii,Soriiim luri» ato 1,40 do illnmotro. Apnnrollnim moilolmi om Inhoai Inrgni om«oi polo mínimo proçodn imicu, laiondo ainda um desconto no total tlua contai.niicnrroganuo do eiqunilrlai o monliigom do Bincon, ConTaltariat, Minrmaclui;uiioi ala,, e admlniitrum o conilroem olirni por conto própria uu ptullculart»,K. H. — ISftu tomos filmes ileiu dopofllOI fnril da ÃlbriCR,
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Mme. Julia Caldeira
Garante o irntanien-

(o da etilis, com os
seus preparados. A
pelle lorna-se alva e
ros:.di dentro de pou-
co tempo.

—<

A* venda na
Rua Rodrigo Silva, 36

A NOIVA

IInu 1i PAULO
Garantida pelo pov<yiio do

estadq

Amanhã

2O:O00$000
Por i.1.8oc

acxta-icira, 2 de junho

20:000$000
Pot i$Soo
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SOCIEDADE RIO GRANDENSE DE SORTEIOS f

CLDB PAVHSIENSE" i
FUNDADA EM 1012

Çnpitnl reflligndp Rs. 3ooiooo$!ooo
(Aulorliniln a fiinerluiiiii'em luiln

a llopiilillcn)
iiiincpieinis t BANCO ii» commliicio di; poitro

AI.Kiilllift BANCO 1'KLOTBNSa
Sàdoi- Porto Alegro

Filial rio Rio de Janeiro;
JiUA DA QUTAADA, 107, ratitfar

fçlaSO$ÒQO-..\toniollila(lo l0$d.T0-ÍDura{llo 50moiei-Gr»no 10.000 pre-ílamlttai — Sorteioa monitioi 200 rnüornoÍTií. '•
I prêmio cie lis BiOOuSOÍO
i » 11 '.'..ininSiniii
1 » 11 l.0On$!)(M
• 11 > MMIJ000.... -Ji no<,oii

1H t • 1I0OÍIO0.... 3:0001000
1H0 1 1 lijdSM).., !8:UOU$000

anniinlnioi lo em Nnl.il •
I proinlü de lis  86:000*0031 » 11  ir.:oo Suoo
» » » »...- 1Ü:ÜUO$iKX)

,m,-,m^'1 wüílí a "",ll,u'' ° mnI' '¦"•'«jo™ exjiilonlo, pois nua liliSTlTIJHiMl.t.ltAI.MKMi:, iicciesciila da OOMKJUAÇAQ DR 10 "p, docorriiloi õ me-ro», 111 entradas dos nroatomlalAi nio (orlearios. Uo accordo com u roeu-lamonto, h PACÜLTAD0 aos piikstaíiistas coutompladoi coui os pfjmids'.? 
1 rilxutf,"J- .i0'!?"!!'.'. ,|CJ|0, tobUrom, continuando onlrotanlo naserie COMO SI N,»<) IIIIIJVBS8BSI SIDO SORTEADOS.

Promioi já lortoados: l.KKl ctdornetns no valor de lis. jonSootoooledos os preinicii sao pi^os Integralmonta e dlítrlbuldül dendê ií,
,?'!,':T.lÍVrJa,l!..',l.'[í'.'.,.'lí.l|'l,;,a u ,w,8i * accordo com o nosso RBüüUMENtOÜ (.Ah IAS rAIBiYIllSi

LOTERIA OE S. J -"|piClÉJllJ[Í3lfÉ[3l

EXTERNATO AQUINO Bilhetes á venda em todas as
Antigo instituto dc ensino casas lotericas.

primário c secundário, sob a
direcção do Dr.Theophilo Torrts.

108, RUA DO REZÜNDE
Prospectos c informações :

Casa Bcetiiovcn, Ouvidor 175.

ÍTpõf
^Tomco ééiSÊbL

00; ncrvos ^üjW'])^
NEURASTHElV>

H\AO HAÜfO
JowcoooEjtqhaoo

0YSPEP3IA
evxtQacA

Tônico
00 intestino
CriTERITE
im t/£/t)CUC O CALMANlè

Ot MSLIS5A£ AN 12

Slndl ÜSünchcn
Praça Tiradentes, 1.-Tel. 665 Central

HOJE
WÊÊtnmm~9

OKANADO t C.*^4 dt Marjo, 14

1)1 L
IE' 

o único especifico racio-
nal para todas as tosses

| Dep. 7 de Setembro 99 _

Compra-se
cpialipier quantidade de jóias velha-,

eem ou sem pedras, de (piniquei- valor e
cautelas do oMonle de Soccorroí; pnga-se
liem, na run Gonçalves Dias n. Ti.

Joalheria Valentim
Tfloplione 001 Central

DELICIOSA BEBIDA

PEÇAM PR08PECTOS
RUA DA QUITANDA, 107- 1" andar

KIO i}fii JANK1RO
AGENTES - Aceciinin-ie, desde qio apresentem hons roforonclna c dnnco

A Notre Dome de Paris
6RAN0E VENBA com

o desconto da 2o •(.
Em todas as mercadorias

^v»y\r\^\/ v^v#r%v \^\

EM TRES SORTEIOS !!
I prêmio do  2ooiooo$ooo

2
I
I

3
7

15
24

»
»
»
»
»

»
»

»
»

• *•¦•¦ t • •

looiooo$ooo
2oiooo>ooo
15:000^000
foiooo>ooo
5:oot >ooo
2eooo$ooo
hooo.fiooo

Espumante, refrigeranta, sem
álcool

UNDERW00D

ti m I Jsíí"
liiilieiicúei scienlificas sobre o local'

«eu valor e sua iidii|.lação a indivíduos
enfraquecido?, ou a liibereulésos.

Dr. von Dollincjei' da Graça; .Mem de
Sá 10(sobr) as 3 I<i. Teleph. 4810ecntral.

200 REIS
o metro de picot e ponto à
jour na Casa Ratto, em tiras
cie algodão a direito e de 10
medos paia cima; Gonçalves
Dias 11.57. — Telephone Cen-
trai 2.118.

g«gaa "~~' *•- 'iif—-

^OOROE!\STcu,•:,'cura
 „ „ .. re-

pentinamento dor tle dentes.
Veiulc-se em Iodas as pharma-
cias ; não é veneno e nfioquei-
nm a hoen.

Preço l$OO0
Caixa do Correio 1.907

Conforto é saude!
Não mu le de residência sem visitar

a PENSÃO niO URANO),
São deveras esplendidos o confortáveis

os luxuosos aposentos do magnífico Pu-
lacete Fialho.

Cozinha de I' ordem. Rua Fialho, 20.
Telephone CENTRAL 'Ò.Tii.

Âvicultor
0líerccc-sc um trabalhando bem eom.

chocadeiras e criadeiras. Faz criadoiras
pelo melhor systema c concerta qualquer
choradeira. Vae pnra qualquer logar qua
seja chamado. Cartas a Anlonio I'. Ro-
drigtics.—Rio de Janeiro—Ponha.

ESCOLA

ti k?\Í *s$SW >\ii
2\«K©'s^í?81ãifãflki;

1NGESTA
FARINHA LÁCTEA PARA CREANÇAS-

CONVALESCENTES DEBILITADOS
-AMAS DE LEITE

e uma infinidade de outros de 6uofi, 5oo$,
4ooíh, 3oo$, 2oo.i<, loo.>, 8o$, 6o.>,

4o$ e 20.1)000

! ! Ao todo Iq.687 prêmios ! !
O mesmo bilhete dá direito aos tres

sorteios!

Quem perder no primeiro ainda appella
para o segundo c para o lereciro

— A MELHOR LOTERIA DO ANNO! —

Em 23 e 24 de Junho
Preço de um bilhete inteiro, eni fracções  i6$ooo
Preço de uma fracçâo  ^,800

E1 preciso dominar a multidão

elegância força
o exito!

Só ali sp aprenile a escrever com
õs dez dedós, sem olhar o teclado.
(Systema americano) em pouco tem-
po, a 105 o a 15$ mensaes. Curso
especial para senhoras. — AVENIDA
RIO BRANCO, I118. Tel 57 Central.

Moveis a prestações
liulregam-sc, apenas com 10$ meu-

sues cainat, guarua-louças. j?uarda-ce-
midiis, cadeiras de balanço, columnas o
yii'i-.i^ inoveis.

Nu . asa Vi-ip, fabrica de moveis, a
run • enndor Kuzebio n. Í-JÜ. — Avenida
du Mangue. — Tolepboiie 5.231-.

Aluga-se uma boa casa
Alufa-se n boa i-nsa n. Iu7 da rua

S. João Baptista, cm Botafogo.
Tom limii quartos, luz electrica, jardimao lado, muita agirn, estii limpa e 6

nova
Para ver e tratar na mesma, com a

proprietaiia.

-se
jóias a preços baratissiinos : na

rua Gonçalves Dias 37

aiiiepüi
Telephone 11. 991

SsazxsssaasiHHKiinsiBSHB

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 baratissimo os óculos
e pince-nez. — 56, rua da
Assembléa.

Professora de corte
Habilita a cortar por escala geométricae pratica qualquer modelo, inclusive tail-

leur, em poucas lições
Também corta moldes sob medida e

podem ser em fazendas, alinhavados e
provados ou meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

Rua Uruguayana l-i(i r andar
TEL. 3.073 NORTE •:

I MFPTRflI I

4jft>

m 1 1 W.
w^m iin ¦ v

I Enoiand

Passeio ao Ipanema
Os proprietários do bar Vinte de Novem-

bro chamam attençilo do respeitável pu-blico para o aprazível passeio nu logar
mais aprazível desta cidade, com bondes
de20 em 20 minutos .'1 porta, sendo o bar
acima no ponto terminal dn linha 20 de
Novembro; passagens de automóvel pela
Avenida Meridional pura o mesmo bar.
Regulam os preços da cidade para todas
as bebidas c comidas.

Soares & Pinheiro.

CAMPESTRE
Ourives 37. Telephone 3.600—Norte

Amanhã ao almoço :
Colossal mocotó.
Tripas á hespanhola.
Arroz de forno em canoa.

Ao jantar : colossal menu !..
O tradicional crout-au-pot.
Todos os dias ostras cruas.
Ovas de tainhas.
Boas peixadas, canja e papas,

sardinhas frescas nas brasas.
Provem o Anadia branco e

tinto. Preços do costume. •

BROCHE
Perdeu-se hontem á tarde

na Praia do Russell ou Fia-
mengo um broche de valor,
leitio amor-perfeito. Agrade-
ce-sc e gratifica-se a quem o
entregar na Praia do Russell
n.96,assobradado.

Cura radical das moléstias das so-
nhoras: suppressõcs, flores bran-
cas, hemorrhagjas, regras doloro-
sas ou escassas, accidentes da

edade critica

Recommendudo por summidades
médicas brasileiras e estrangeiras.

A' venda nas priucipaes pharma-cias e drogarias

22, Uruguayana, 22
Entro Sete de Setembro e

Carioca

60470lel$
Ternos por

medida
— DE —

cheviots,
diagonaes e
casemiras

das melho-
res marcas

inglezas

üigijl

^3 i g

DINHEIRO
Empresta-se sobre jóias, roupas, fa-
zeudas, metaes c tudo que rcprescii-

te valor

Rua Luiz de Camões n, éO
TELEPHÓxIPilnS NORTE

[Aberto das 7 horas dn
manhã ás 7 dn noite)

J. LIBERAL &C.

Companhia de Lottrlnt NboIoiiom
(Io Brasil

líxlrncjõíi publlMH, Md) o fltcnii.laçflo iio gqvorno ratleral, As a ia,noa wibbndoi n» n hornn 6 ,•„;Visconde Jo ílnborohy q, «

AMANHA

I6:ooolooo
l'oi IfÚOOi nn nii-oi

(Iranilo o mlrnnrdiniirlii lotorli de
S. Jofio — Em lr«N Hnrtcii),
Sextii-fcini, 21) o miIiIi.kIii. U t\t

jimlio, As 3 horas da larcíc, A| il ^a 1 da linde.
320-3*

I" sorteio  HHHinOíooO
2" sorteio .,  lOOiOOOlOOÕ
1" sorteio •.,, 200:0009000

Total dos ires promloi) maioresi
490.000$000

Preço do bllholo Inteiro 16$ etn
vitícsimos dc 800 réis.

Os pedidos dc bilhetes do Inlc«
rior dovom ser ncompnnhadoa d<
mais 1101) réis para o porto do Cor«
relo e dirigidos aos ntfenUa geraesNazareth « C, rua do Ouvidor
n. 84, caixa n. 817. Teleff. LÜS-
Vlil. e nn caso P. Oiiimarãcs, RO.
sario 71, esquina do beceo das Can.
colina, caiim do Correia n. 1.97S.

BENZOIN
Para o embellozomeiilo do rosto e

das mãos; refresca
a pelle Irritada pela navalha

Vidro -ISooii. Pelo Correio
Qlooo

Perfumaria OrlandoRange

*-j ¦-.-

I

Café Aristocrata
puro c saboroso

1SOOO O KILO
Haddock Lobo 459.

Teleph. 911—villa.

Brevemente podemos ter uma
refeição completa $600, das 9ás 12, das 15 ás 18 e das 19
ás 24 horas, almoço, jantar ou

¦gua-ceia. O pào-refeição tem
ria, queijo, guardanapo e"pa
lito. Rosário *37-

EM EXPOSIÇÃO

CAFÉ' CANTAGALLO
RIGOROSAMENTE PURO

Kxccllentc paladar. — Torrelaccão: Truvessa Costa Volbo n. 20.DEPOS1TOS NO
Clí.NTltO CASA TINOCO rua S. José n. 120. PADA MA IIUNültlA Travessa de

S. Francisco 30. Telephone Central 2.089. — Kilo |$200
Encontrado em todos os arniazens e casas de .1 ordem

Tcsee-Bronch!!ô3 Asthma
0 Peitoral de Juruá de Alfredo de

Carvalho, exclusivamente vegetal, éo
que maior numero reúne de curas. In-
números attestados médicos e de pes-soas curadas o afíirmani. A' venda nas
boas pnarmacias e drogarias do Rio
e dos Estados,—Deposito, Alfredo de
Carvalho A; r„-Ruit !¦ do Março, 10.

NA

SJosé/ /

¦VIOVEI
K̂J

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

fiador
NA

Renascença
Rua S9i3 do Setembro 239

SJoséi
novos modelos em

dormitórios
e salas dc jantar

a prestações

Piàíiías
Começando agora a melhor época paraa plantação de pomares, íiiníMirt deve

comprar arvores frutíferas sem primoiiosaber os preços e as condiçftos dê venda
dc Augusto Fonseca, á rua Mariz c liar-
rus illií); peçam catalagos giitlie.

MARCA
^

IIEGISTHADÃ

GARAGE AVENIDA
Itcputttda a 1- de.stn ca[iital

Autos de luxo para casamentos e píissolo*
= ESCRIPTORIO: =3

4v. Rio Branco, 161-Tel. 474 centrai
GARA0E E OFFICINAS :

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

nin1 AHIDÁ
O maior e mais importante do
Brasil. Occupando a melhor si-

tuação da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores clcctricos.
Frcqucncin animal de 20.000 clien-

es. Diária completa, a partir de
108000.

End. Teleg. - AVENIDA
RIO DE JANEIRO

S0CIO
Um senhor com 3:000^000necessita entrar para uma casa

feita, negocio limpo. Cartas a
S. R. neste jornal.

V. Ex. não quer mo-
baías* sus; casa sem

gastar dinheiro?
E' o que pode conseguir

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

Casa Progresso

34, Rua Carvalho Monteiro
CATTETE

Telephone: Central 5.960

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

Não tem filial

S^^5^ggggggg^g^gg!^^^ggMg!g^^j!^^^^^g^g^^^!^^^^^

| PAU CÊHA
THEATRO S. JOSI

Empreza PASCHOAL SECtlETC
HOJE—Segunila-lciriij ÜíTdê maio—HOJE

ESTUPENDA NOVIDADE
Sensacional film da fabrica HL'L AME-

RICA

ISlÉIS!ãJ3iill
Em seis |iartes,eada qual mais cinocio-

nniilo 1
Sublime drama policial, com os maia

extraordinários o Irues ».
HOMANCI-; DE aVENTÜIIAS

BB S. PEBm

Emoções fortes durante duas heruí,!
Luxo, deslumbramento c arte!

As sessões coatinuus começam As 0 lio-
ra? da tarde e terminam ;'i meia-noite.

PREÇOjTl^PULARES
Brevemente - Estréa dn rjraiiiie eom-

panhia nacional do opcrotns, revistas
burletas e peças de costumes regionaes,
com n espirltuosa builete — U0ME.M DE
NERVOS.

MEU BOI
MORREU

CABARET DOS CLUBS
Mozart e Políticos

Dr. Everardo Barbosa
Do Hospital de Misericórdia—Moléstias de senhoras, partose operações — Cons.: rua da

Carioca 8, ás 5 horas. Res.:
rua Humaytá 231, telephone
544, Sul.

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

Rua da.Alfandegt 158
Telephone 3.G59 N.

Rodrigues Salines S C.

A FIDALGA
Ite.iUiurunt, onde se rctinom as melho-

res famílias, Rigorosa cscolliu feita dia-
ritiinen e, cm cornos, caças e loaumeç,
Vinho-, importação de marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

RUA S. J0SE', 81 - Telcp 4,513 C.

Café Santa Rita

^^^Sü "i^—^Stf*

todos os dias gran-Hoje e
des surpresas pela nova «trou-
pe» contratada pela agencia
Parisi & Molina.

Na quarta-feira, 31 do cor-
rente, estrearão os artistas de
grande suecesso :

GILLA—Cantora excêntrica
francezàj LA NORMA- Gran-
dc coupletista hespanhola; LA
GIOCONDA—Cantora e bai-
larina hespanhola; JEAN BAR-
VJLLE—Cantora franceza;

O Cabaret de Mozart, soba
direcção do tenor MARIO SA-
VIRINÍ, e o dos Políticos da
sympathica cabaretière — LA
SILIANA

THEATRO APOLLO
gitgiti.iftfiTBMíisaaamt^^^ggc^y-.^ii"' ^•¦f,;fí-«i**mpMjm'

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

José Migueiz Domingues
44, Largo S. Francisco dc Paula, 4<!

Telephone 3.814-Norto
MENU
Aiiiniiliií ao almoço:

Majoniiuise de lai;osla.
1'iipns á viilenciiina.
Lombo ile Minas á uçoriana.
Chispc ao feijão branco.

Ao jantar; Suecesso
Frango ú alricána.
Lagarto de vitclla á paulista.
Gnocohi á italiana.
Ostras gpulusch c frango ii Rotisserie.
Das '11 ás '.'2 horas, concerto de duo

agg^^glggijtagwBBiB

O MELHOR DO BRASÍl
Enconlpa-se um Ioda a parií
li' este que todo 9 mundo toma depois

das releiçòes de coriinoniils
Turraçôes especiaos para bulequins de

primeira urdem
ltua Acre 31 —'feiepíiiine .Norte 1.404
Mal. Floriano 22-Tcleiúumc Norte 1.71K

COFRES
Novos e usados, naaionaes

e estrangeiros, dos molliores
fabricantes e de diversos ta-
manhos. Grande stock a pre-
ços ile oceasião: na rua Ca-
merino n. 104.

Empresa JOSÉ' LOUliEIRO
Grande companhia de opõia lyrica ita-

liana U0T0U & B1LL0R0
HOJE —As 8314—HOJE
ULTIMO ESPECTACULO

DESPEDIDA DA COMPANHIA
A opera em ipiutro netos, de VERÜI

Bl.
Canlmla pelos artistas El.VIRA GA-1.HA/./.I, MINA AGOZZINO, II Kit CUIAS-

CHI, UGO MARTURANO, CAItl.O ME-L6CC1II, M. 1-TORI e E. ÓRLANDINI.
Adeus no Rio de Juneiro I !!

Itilheles ú venda até As 5 horas naiigene.ia do « Jornal do Brasil o e depois
na bilheteria do theatro,

Qanrla-'eira, 7 de junho—ReappariçàoLi companhia do Polythcama, de Lisboa,
com a peça ile grande sueceesso

0 ALFERES DA PLÂUTA

PALACE THE&TRE
Penúltimo espectaculo

da grande companhia de operetas
PALMYRA BASTOS

Ultima representação da opcrola

notável creação de PALMYRA
BASTOS

Mestre Hilário, JOSI-;' RICARDO:
Lancalol, ARMANDO DE VASC0N-
CELL0S.

THEATRO RECREIO

A empresa garante que os espe-
ctaculos du hoje e amanliíi itrfio os
últimos dn actual 1 tournée » PAI.-
MYRA BASTOS, que parle .1 31 paraS. Paulo.

Empresa JOSÉ! LOUREIRO
Companhia RUAS, do Ihêãtro Apollo, de

Lisboa
HOJE - A's 7 3|.t o 0 3(4 - HOJEleia primeira vez, nesta temporada, a

rainha das revistas porluguezas
AÊÜLHÂ EfVS PALHEIRO I
Original de Ernesto Rodrigues, Felix

Burmudes e Marcai Vaz, musica do
1'elippo Duarte e Carlos Calderon

Grande suecesso desta coinpiinhia 110 Rio
de Janeiro em 1911, quando levada

;'i scena pela primeira vez
1-23 e Calapito IORGE GENTIL
Zc Quitolcs IOAQII1M PRATA

0 papel de 123 foi eivado eom griuidosuecesso no Rio pelo actor JORGE
GENTIL.

Tomam parte todos os artistas da com-
panhia.

Titules dos quadros 1", E viva o velho;¦-'". Portugal novo ; 3", Dá cá uma |ii>li Ia ;I», Portugiiezes.o eliegndo ; ft», upulhe su
ti», heni siiliseripto : 7". Pote das aimas :
$', opolheose.

A manha r totliíü us noites — A6ULIIA
LM PALHEIRO.

Chapéos de so! c bengalas {
0 mais variado sortimento encontra
se 1111 CASA BARBOS.-., praça Tira
lentes 11. 6, junto á Camisuria Pro
grosso.

N. B. — NVsla casa cobrem-se
iliapéos e fazem-se concertos com
rapidez o perleição.

ifitssr.™zajus8EEX3S.X

ItfiliAIRO REPSJBÜC/I
Empresa J0SE' LOUREIRO

lEiicm ciscos
Regisscur, F, QUEIR0L0

HE OJÈ JÜ ÜJE
Segunda-feira — A's 8 fl|-l-

Enorme sucesso do grande .alista

íkumm CASTILLO
com a sua companhia

AUTO-MECAN1CA
O REI DOS VEiNTRILOQUOS

Exito da 1 Iroupe o 0 U El RO 1.0

Itilheles no « Jornal do Brasil d nté
ás 5 horas.

PREÇOS DO COSTUME

•'

Fí

h

Quinta-feira—a Matinée 1 — Ultima
Hiaii.i.


