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0 appello aos Estados e aos municípios da
Republica e o pro|ecto do Sr. Pedro Moacyr

rrrfiteo-
A ÒPIN-7.0 DO SR. SOUZA E SILVA

MANDAL-A PARA A LAVOURA,
DIZ-NOS O DIRECTOR DO PO-

VOAMENTO
Que fará o governo para amparar os morado-

res do morro do Santo Antônio cjnu ora 80
acham sem abrigo, pcrau.Iiuli.ndo pela cidade,

\ VIDA DOS VISINHOS
«»•

Uma greve
interessante

(Especial para A NOITE)

l iÉflrtíia da liia BOLETIM DA QUERÍtA

ira aos iiii
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.) Sr. Pedro Moacyr apresentou hoje, á
namora dos Deputados, o seu annuueiado pro-
jecto sobro a contribuiçKo dos Estados c dos
Municípios, para o pagamento do "fniuling

loan". (|iie damos cm outro logar.
Pila cxlguldnde de tempo S. Ex. declarou

da tribuna que só iimanliã, ou ([liando houver
logar no expediente, justificará as suas Idéas.

Tomamos, por isso, a iniciativa do falar ao
deputado fluminense, que teve a gentileza de
nos dar alguma'. Informações sobre os funda-
mcnlos do seu projcclo, quo considera apenas
nina Miggcstão paia quem de direito aperfei-
çoal-u c agir com presteza.

O projcclo — diz S. Ex. — cogita apenas
tie simples auxilio estadual c municipal c
não dispensa outros meios e recursos da ex-
cluslva competência federal e que já estão
sendo discutidos, como, por exemplo, o alie-
nação de próprios nacionaes c o cobrança no-
nesta das suas rendas, Idén lembrada c mui-
\i) bem defendido pelo Sr. Vicente Piragibe.

E' preciso appcllar para tudo. Islo e que e
;cr pratico, com tanto quo se. evite o descredi-
io nacional, em 1017, que bate ás portas.

A objcceiio mais forte, apparentemcnte,
lontra o meu nlvitrc é que também os Esta-
los e Munlclpnlldadcs estão pobres c cndivi-
¦lados. Isto procede em parte, mas, a rigor de
lógico, seria preciso então confessar que nao
ha como pogar as dividas c (|ue se deve cru-
/ar os braços, á mnssulmana.

Demais, listados ha e Municipalidades ain-
da mais ou menos prósperos, que podem logo
c facilmente acudir ao appello da união. le-
nlio mesmo os melhores fundamentos para
crer que algum grande Estado da lederaçao
iminediatainciile agirá, no sentido dos auxi-
lios que o projcclo pede.

Convém, por outro lado, advertir, contra
aqudla objeeçfio, que tendo crescido enorme-
mente a produeção e a exportação •— cuja tri-

'Indução pertence aos Estados — acham-se es-
tes em boas condições actualmente para soli-
cilar da massa geral dos seus concidadãos o
sacrifício da nova taxa addicional.

\ União vive quasi somente du imposto
das alfândegas; com a guerra curopéa o com-
mercio está paralysado, essas rendas diminui-
ram talvez de metade e o próprio honrado
P
,i
cit" do neluol exercício.

(inde vamos buscar recursos / ,
O Sr. Serzedello Corrêa, em magistral ar-

V crise", mostrou que todas as fontes
tm e nppcllou para o corte feroz nas

•spisfis, nos vencimentos, O que, como se sa-
be, por tristes experiências repetidas, e muito
Mecario. . , ,, . , . ,

Dentro do regunen lederativo presidencial,
concluiu o Sr. Pedro Moacyr. arruinada a
União, como está. e sem força legal para com-
pellir as unidades politieo-ndministrativas do
naiz á solidariedade no sacrifício — resta
somente o recurso de pedir, de appcllar para
os Estados c Municípios.

A iniciativa, em matéria de finanças, de.
taxas de tributo, pertence, pelo regimen
pela Constituição, ao Congresso Nacionn
muito principalmente á Câmara
"Deixar 

a iniciativa desse appello ao presl-
dente' da Republica, aliás bem intencionado,
é despir-se o Congresso de prerogativas pro-
1,1 

Demais, finalmente, é até uma prova de
lealdade para com o executivo collaborar ja
e já muna obra de salvação nacional .

eforçando o exercito dos mendigos? *

Não se sabe. Estão os uòssos estadistaas es-

nos achar no meado de 1917, devemos consi-
derar primeiro a alternativa dn cessação ou
da continuação da guerra naquelle anuo.

Na primeira hypothoso, a mais provável,
julgo que o augmento dn importação, a va-
lorlsaçáo do meio circulante pela exportação,
o giro do capital ora iinmobilisado, o nu-
g.ncnto do consumo c o muito maior volume
dos negócios, restabelecerão rapidamente a
balança orçamentaria. Não serão necessários
novos impostos e será ate possível reduzir ai-
guns, entre os quaes o do vencimentos, o
mais oneroso, o quo. convém não esquecer,
foi creado como medida. transitória e de ex-
cepção.

No caso de continuar a guerra cm 1017, a
situação será, evidentemente, menos favora-
volj mas penso poderemos csperal-a sem me-
didas extremas. Certamente a situação será
grave. Mas devemos consideral-a com calma,
nvaliundo-a sem exageros c procurando resol-
vcl-o sem nervosismo. O sentimento da honra
nacional impõe-nos o dever de tentar por to-
dos os modos solvcr os nossos compromiá-
sos; mas nos impõe aqnillo que é possível c
não o que é impossível. Arruinar um povo,
lcvul-o ti miséria, para pagar uma divida, 6
política que nenhum homem de senso com-
mum, nem mesmo os credores, pode admittir;
mas cruzar os braços, deixando de tomar to-
das as medidas possíveis para pagal-a, será
uma conducla incompatível com a dignidade
de uma nação. Entre esses dous extremos ha
todo um vasto campo para uma acção cffi-
caz, esforçada c racional, sufficiento para nos
impormos, pela lealdade dn nossa conducla, ao
respeito dos que confiaram na nossa capaci-
dade c na nossa palavra.,

E' ao presidente c ao Congresso que com-
petirá regular a intensidade dessa acção pela
medida das nossas forças econômicas, dando
á grandeza do esforço o justo limite da cai»-

IrAcnos Aires, 21 de maio.
f

O facto do maior monta, desses últimos
vinte dius, 0... a greve dos lixeiros Ia

.IA cslfti upprovados pc'.o governo argen-
Uno os typos de sellos c innreinoriillvos do
cíMitenarl i tío, Indopondonda, cuja circula-
ção nos correio-, da Republica vlsinlta fnr-se-a

Is iiieisdesastres
fil! ÉIÉSI HÍ

presidente da Republica, na sua mensagem
já estima em cineocntit mil contos o deti-

ligo
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E' este o projcclo apresentado hoje pelo
Sr. Pedro Moacyr á Câmara dos Deputados:'•() 

Congresso Nacional decreta:
¦\rt 1". 0 poder executivo logo após a pro-

mulgacõo desta lei se dirigira em çircu 
ar

motivada aos governos dos Estados c das Mu-
nieipalidadcs, solicitando auxílios para o pa-
gamento do capital e juros da nossa divida
externa, a começar em julho de PJJ/, no ven-
cimento do "funding loan".

¦Ul 2°. Nessa circular o governo federal
lembrará a conveniência de que o auxilio
seja prestado por meio de taxa addicional,
nunca inferior a dez por cento, calculada so-
bre o lotai cm que for estimada a receita
ordinária de cada Estado ou Município.

Ari. •'!". O produclo das taxas municipnes
será enviado ao Thesouro do respectivo Esta-
do e por este enviado, juntamente com o pro-
duelo da taxa estadual, ao Thesouro Nacional,
não podendo ter, cm caso algum, applicaçao
diversa da proposta no art. Io, sendo inseri-
ptas cm livro especial taes contribuições dos
Estados e .Municípios e rcinetlidos ao Con-

i Nacional, mensalmente, os balancetes
nlradas no Thesouro."

gres
das

O OPTIM1SMO DO SR. SOUZA E
SJ.I-VA

A solução do nosso problema financeiro, e
por cila entendo — a retomada do pagamento
dos juros da divida externa — está, como mui
acertadamente observou o Exmo. rsr. prest-
dente da Republica em sua mensagem, na de-
pendência da duração da guerra curopéa.

ii não se pode, certamente, contestar que
para o exame da\ situação em que leremos de

cidade tributaria. Penso que dentro desse li-
mite muito se poderá fazer, sem necessidade
de aggravação dos actuaes impostos que inci-
dem sobre gêneros e artigos de uso do povo.
Está claro (pie é na taxação (Te artigos ainda
isentos que devemos buscar novos recursos;
essa taxação deve ser feita sem sensível gra-
vame para o pobre, desde que se legisle co-
hlbindo as altas de preço devidas á especula-
ção e á exportação. Pode-se cgualmente re-
correr, sem o risco de aggravar a condição
das classes pobres, nem de encarecer a vida,
a uma taxação temporária sobre a renda c
a uma taxa especial estabelecida de accordo
com os JEstados, sobrei alguns artigos e pro-
duetos nacionaes exportados actualmente em
grande escala e por preços muito remuneradores
para ulilisação dirccla ou indirecta na guerra,
como o mangnnez, Estou convencido de que
essas medidas, combinadas com uma mais
eífieaz arrecadação e a máxima economia,
dar-nos-ão o meio de enfrentarmos com hon-
ra e .segurança a situação em 1917.

Tenho notado que se está dando um aspe-
do alarmante a esse assumpto. Confesso que
não vejo razão para isso, pois não creio que
tenhamos necessidade de exigir díi Nação es-
forços que estejam alem de sua capacidade c
que se possam mesmo considerar verdadeira-
mente como sacrifícios. Devemos ter em vis-
Ia que o governo se conservará na justa me-
dida das cousas. O presidente já expoz ao ai-
to commercio seu modo de pensar c disse-lhe
sua resolução de enfrentar a crise com cora-
gcin e resolvcl-a com energia. Isso é o essen-
ciai. Sua attitndc honra o Brasil; ella incutiu
uma grande confiança n Nação. Esperemos
pelo, mensagem na qual S. Ex. vae expor a si-
tuação c indicar as medidas que julga con-
venientes; tenhamos confiança em sua acção
honesta, enérgica e esclarecida e demos-lhe
mão forte para que o Brasil saia mais pode-
roso, mais rico e mais considerado dessa cri-
se. formidável que afinal serviu para pôr em
contribuição todas as forças vivas da Nação
e estimular as grandes qualidades de resis-
lencia e de capacidade do povo brasileiro,
qualidades essns postas em duvida por quasi
todos, e nem siquer admillidas pelos ultra-
pessimistas. O Brasil está sendo posto á pro-
va: veremos como se sae delia, perante as
demais nações que tão aUentamenle nos ob-
sorvam.

UM REQUERIMENTO NA CÂMARA
SOBRE O "TRIBUTO DE HONRA"

Falando, hoje, na Câmara dos Deputados, o
Sr. Fausto Ferraz justificou o seguinte re-
querimento:

"Roqueiro a nomeação de uma commissão,
especialmente liara, depois de ponderado po-
rém urgente estudo de nossa situação finan-
eeira, dirigir, por intermédio da Gamara dos
Deputados, uma mensagem aos Estados e aos
munici pios, solicitando dclles, como tributo
de honra, uma taxa especial ou sobre-taxa em
as suas respectivas receitas, como nuxilio
transitório do serviço de amortisação e res-
gate da divida externa da União, ou, si jul-
gar mais conveniente, que seja, nesse sentido,
ouvida a commissão de finanças."

Um instantâneo da distribuição de soe-
corros, ú tarde de hoje, conforme noti-

cia em outro louar

tildando o assumpto desde que as cbamnias
destruíram 112 barracões daquclle morro.

Hoje, porem, appareceu uma noticia de que
a questão devia ou ia ser affccla á Direciona
do Povoamento do Solo. Eis o motivo que nos
levou hoje á presença do director daquella re-
partição, Dr. üulphe Pinheiro Machado. _

Inlcrrogiímol-o sobre o que poderia ser feito
cm favor dos pobres moradores do morro de
Santo Antônio.

—A nossa repartição, disse-nos o Dr. Dulphc,
pode effecllvamonto locolisar cm bons núcleos
c com bons resultados, toda essa gente. Já no
anuo findo tivemos de dar abrigo aos sem tra-
balho. Localisámos Iodos clles em bons logares,
fornecendo-lhes ferramentas, sementes, tudo
em fim, o que era necessário para quem começa
a sua vida de agricultor. A maioria dessa gente
está hoje muito bem, livre da miséria ou pelo
menos longe delia. Houve trocas de núcleos.
Alguns não se deram bem em um logar e eram
transferidos para outros. Só não se deram bem
por lá os que não são af feitos ao trabalho, os
que são porlnflole.jíaíB^ndos. pi,anlo a esses
de que me fala o schhórj-iMHTiir-se-ia localisal-os
em lotes que ainda temos disponíveis. Ha neste
sentido uma difficuldade: é que não temos ver-
ha. Mas o governo poderá abrir alguma supplc-
nientar. Isso, porém, não me compete dizer.

Também podemos locolisar essn gente em fa-
zendas, pelo interior. Todos os dias recebemos
pedidos de trabalhadores para o interior e ta-
bellas explicativas das condições. Muito pouca
gente, porém, quer deixar o Rio. Estou crente
de que muitos desses moradoros do morro de
Sanlo Antônio preferirão a mendicância a irem
trabalhar no interior. Quanto á minha directo-
ria ella está prompta a executar o que O gover-
no mandar, tal qual como no anno passado.

¦ — 1 

NO SENADO
%

m (ia i tiilfl 1
A's 13,30 o Sr. Urbano Santos abriu a ses-

são. Foi approvada a acta e o expediente ca-
receu de importância.

Na ordem do dia foram votadas algumas
matérias, concessões de licenças a alguns fim-
ccionarios públicos e abertura de vários cre-
ditos especiaes, tendo sido rejeitada a pro-
posição da Gamara que autoriáá o presidente
da Republica a dar baixa aos navios da es-
qudra que já não tenham valor militar e que
possam ser applicados a serviços auxiliares.

Quando se devia votar o credito de dezeseis
mil e tantos contos para a Central do Brasil,
alguns senadores retiraram-se do recinto pa-
ra não dar numero e levantou-se a sessão.
., „¦——, ,.,„,.-i.—. ,..—.—»-^IHa- ¦ —. ¦_,.„. -,„¦,..,. ...

Mors^e um veterano argentino
BUENOS AIRES, 30 (A. A.) — Falleceu o

capitão Martin Gamboa, distineto militar que
tomou parte na batalha de Monte Caseros,
contra'as forças do dictador Manoel Rosas, O
fallccido, (pie possuía uma brilhante fé de of-
licio, gosava de grande estima no seio da sua
ciasse, cansando a sua morte grande pezar,

__ao». ¦

huetijii de los barrenderos
¦-v<lra, dclxc-se de historias I — dirá,

abonveido, o leitor —; então em uma ci-
dad« como Buenos Aires o facto mais sa-
licnti que o senhor encontra para nos brin-
dar.,, é uma greve de lixeiros ? I...

-^ ÍSlm, senhor: é a greve da gente do
lixo...

Já Ia eu escrever que uma das cousas em
que Buenos Aires se não parece com Paris, é
que Buenos Aires é uma cidade limpa c l'a-
ris é lima cidade... quasi porca (o Iiaiser
não me pagava nada para que eu escrevesse
isso), quando os mui illustres cavalheiros
a q.iem, justamente, compete zelar pratica-
mente pela limpeza da "urbs", suspende-
ram. em tempo, do torto bico da minha des-
engraçada penna a assolada observação...
Pois, a cmpoelrnda classe dos lixeiros foi
quem di u a nota mais alta da semana. Uma
nota suja e fedorenta, si o quiserem, mas,
por isso mesmo, unia nula 711c se fez sen-
tir. , .

L;ni greve de lixeiros: eis um alio sym-
ptoniii de progresso ! Digo que é um alto
syr.'|iton.a de progresso a immunda greve do
pcstpàl do lixo porque, simplesmente, ella
vei-r demonstrar que até nessas apagadas
enaiuras humildes já penetraram, fecundas,
as modernos idéas libcracs... Modestos seres
uú• i c sem ambição, que passam a sua vida
a Jantar o lixo que a humanidade preten-
ciosa atira com despreso, os senhores lixei-
ros'lde Buenos Aires, com o seu fedorento
protesto inactivo, fizeram sentir que, debai-
xo, do cebento uniforme pouco invejável do
anocymo "gary" resignado, está o humano
corpo de lira ser que sabe, quando é hora,
fazei- valer os seus direitos...

—(Ahi Vocês pensam que nós nada vaie-
mo; ? I I — disseram clles — pois esperem
só o verão I..,

E, si assim pensaram, melhor agiram
Unia bella manhã, por todas as cozinhas de
Bueóòà Aires houve uma geral grita de ir-
ritado protesto:

—•Patife de lixeiro!.., O maganão até
essa hora ainda não vciu,.. E', está che-
ga.ido' o frio e o tratante tira a sua soniiie-
cashiha até mais tarde... A gente (pie se
agüente... De modos que, por causa do
s-c-ii-íi-o-r-r-r lixeiro, temos nós que atra-
sar o nosso serviço : o caixão do lixo lá
está á porta, cheio até a beira, á espera do
"hoüiemsinbo", emquanto as moscas tomam
o sen regalo... Maroto ! no fim do anno, já
se,sabe: quererá as "festas",.. Pois sim!...
Es.v; "elle" mo paga I...

I,n»'jiais ou nie*""-- ''sso que, çmjiorn cnoí-
to, se disse, na manha de 12 do corrente, em
toda:, as cozinhas buoiiaircnscs..,

No primeiro momento a cotisa não causou
impressão: uma greve como outra qual-
quer... Apenas á tarde os vespertinos assi-
gnaiaram: "os lixeiros, descontentes, se de-
elaiv.ram em greve..." A gente apressada,
que se não detém o observar a vida da rua,
roparou então em que, de facto.,. ns ruas
estavam sujas e o lixo por tirar... Mas, os
dias se passaram e a "coiria" não tinha
fim...

— Cebo ! tanto lixo já é de mais... Afi-
nal que faz o intendente?! Não. Isto está
se tornando sério.; Buenos Aires já parece
uma verdadeira "napoles"... A hygienc pu-
bliea deve intervir... E' impossível que se
não venham a dar casos de infecçãol E se-
rá de se dar graças ao céo si não vierem
com caracter de epidemia... Esses lixeiros
até nem têm patriotismo: que dirão os cs-
tranaeiros'?! Não! Basta de pilhéria! O go-
verjiQ tem que agir! Urge tomar-se uma me-
dida enérgica,..

E á burguezia, irritada, tapando o nariz,
enojada, protestava, cada vez mais indigna-
da... E o lixo se ia amontoando, e o máo
cheiro ia augmentando... Já, ao longe, qua"
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Os lies tul>os de sellos que 0 guoeruo ar-
geutilia adaptou para os Correios, em

commcmornção ao centenário

de 9 de julho a 31 de dezembro do corrente
anuo.

Os Ivpos dos referidos sellos representam:
um, o'retrato de Laprida, o presidente do
Congresso de Tucuman; outro, o de San Mai-
tin, e o ultimo a reproducção do quadro
existente 110 Museu Histórico sobre a nicino-
ravel assembíéa de Tucuman.

Por ordem do ministro do Interior da-
quellc paiz a tiragem desses sellos está as-
sim determinada: o de 1|2 centavo, 1.100.00(1;
o de dous centavos, 0.000.000; o de Ires con-
tavos, 130.001); o de quatro centavos, 170.01)0;
o de cinco centavos, 18.000.001); o de 10
centavos, 500.000; o de 12 centavos, 1.400.000;
o de 20 centavos, 60.000; o de 21 centavos,
GO.OOOj o de 30 centavos. 00.000, e, final
mente, o de 50 centavos, õO.OOO.

Os cinco primeiros valores são do typo
•'Laprida"; os dons seguintes, do typo "Ju-

ramonto da Independência", c os restantes
do lypo "San Martin".

política do rio grande do sul
• SI fl*

NA FKEfWE ITAI.U-AUS-
T;ACA

Os italianos tínfivovaín os fl«S«
trincas <!/» muitos pontos — Os
depósitos do Ituruo taram p'W«a
ores— A bravura dos Irmãos llu-
sali - O comum meado austríaco

••¦- —

PARIS, 30 (A NOITE) — Os Italianos dctlve-
n 111 em muitos pontos a offensiva austríaca ho-
bretudo na região do Adige c no Alto AHtlco.
Fftá confirmada a declaração de que as abs o\-
t-emas do Inimigo no soctor em que cllc tomou
a offensiva estão paialysadas. A I11I11 acccntna-
se agora com maior violência na direcção de Ar-
b'ero o do Poslna, As baixas austríacas são poc
toda a parte elevadíssimas.

Os neroplanos Italianos fizeram explodir 03
(bposltos do munições dnn austríacos nas pro-
xiniiilades do Morgo.

Os jornaes de Itoma exaltam a bravura de oitr»
irmãos que se hntom nas linhas de frente con»
um valor extraordinário. São clles os irmãos
Bosoti, naturaes de Adria, Provincia de RovigO.
O velho Busatl, que ainda vive ali, tem recebido
cs mais conliacH felicitnrõe.s pelos actos de he-
roismo de simiii filhos.

NOVA YOItK, 30 (A NOITE) — Conimunica-
do austrinco:"As nossas tropas anoderaram-se de Coro-
novo, a oeste de Arsioro, do di(iue fortlficail».
através do Itulyss, .1 audoésto de Montlnterrofc
to, no districto fortificado do Asiago."

• m*

• ¦VO

uma" bellica esquadrilha de nxal inl.enjjion^-
dos aviões, parcela d.'v?sãf-s?, eslaímado,
uni. escuro, bando glutSo de comillões uru-
bus...
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hscrihiorio de um estado-maior /rance:,
rada c /

insta/lado numa adega adrede prepa-
rtificada

ANJOS MÃOS
Ignoro quem foi que primeiro deu o nome

de anjos ás ereanças. Não encontro na lli-
blia esta antonomasia, nem acho vestígios
da sua origem nas enciclopédias que con-
sullci.

Parece-me que a responsabilidade do caso
cabe a Marido, que pintou esuoaçando em
torno da Virgem ereanças sem corpo, com
azas ao pescoço. A essas, sim, calha a deno-
minação, entre, outros motivos, porque não
têm mãos. Mas a creança que piarcha para
nós agitando as mãosinhas indntadus de
malmellada, para nol-as trançar no pesco-
ço, sobre o collarinho, c depois limpar o res-
to no collete, não merece o nome de anjo.

Em geral cilas até soffrcm uma involiiçâo.
Nascem innocentes. Aos dons annos já pos-
suem uma dose de maldade sufficienle paru
puxarem a toalha da mesa e. quebrarem to-
da a louça. Aos Ires estão mais afundadas
no crime; dcm-thcs um carvão ou um la-
pis e uma parede limpa, e veião.

Dos quatro ao cinco são perfeitos demo-
nios. E' a cdade em que os inslinetos mili-
tares chegam a um ponto verdadeiramente
germânico.

Um desses conheço cu, alíemão por indo-
le c por adopção. que logo depois do min-
gào desce, ao jardim para a guerra. Os aí-
liados da visinhança, exactamente como os
de França, cansaram de guerrear c. não que-
rem mais saber sinão de descanso._ O alie-
mão, porém, não dá tréguas. Com jornaes e
folhas verdes prepara gazes asphijxianles.
Mcltc a pique a tina da lavadèira. Depois,
arrastando peto pescoço o kronprinz (que i
de seu natural um gaio), « arremeça con-
tra Yerdiin, que è <> gallinheiro. O chefe dor.
aluados sitiados no poleiro é um peru, a j/íic
chamou Joffre, e que. è a nrincipul victima
das suas hostilidades.

Hoje de manhã Joffre foi ferido no brio
por uni obuz de 420 {que se parecia limito
com 11:11 sapato) 1- tem de ser comido pre-
maluramenle, apezar de muito menos gordo
que o seu homônimo.

Quem teve a idêa extravagante de chamar
anjos àg ereanças?

Agora, 
"imagina, 

leitor: a cerca de 5.000
so^e, aqui, o numero de cidadãos, cujo ganha
pão é a vassoura municipal. São essas 5.000
vassouras que, passando diariamente sobre
as "ealles", fazem de Buenos Aires uma das
cidades mais limpas do mundo... Calcula,
pois, a que estado deve estar reduzida a me-
tropole, ao cabo de nove dias de "ausência
de vassouras"... Hoje, domingo — nono dia
de greve — Buenos Aires, apezar do empe-
nho municipal, offerecc um triste e perigo-
so espectnculo... A população está mais que
irritada! Condemna-se a altitude do inten-
dcnta( Dr. Gramajo. A imprensa declara que
o executivo deve intervir. E já hontem o
próprio presidente da Republica conferen-
ciou. longamente, com o intendente, recebeu-
do ainda, logo depois, o deputado socialista
Cúneo, delegado dou lixeiros. Por outro la-
do o governo municipal — contra a descon-
fiança da população — faz sentir que do-
minará o movimento e que, em breve, gra-
ças — segundo diz — aos milhares de pe-
(tidos que recebe de trabalhadores que se of-
ferecem — desde que se lhes garanta a vida
— para substituírem os grevistas, o mal es-
tara remediado,..

Vencerão os grevistas? Vencerá o TJr. Gra-
majo? E' o que o telegrapho lhes dirá, espe-
ro eu, antes que esta chegue ao Hio... Quan-
do a greve rebentou, "dom" Gramajo, com
a serena confiança da sua força, sorriu iu-
diffcrente: pensou que facilmente remedea-
ria o mal... De facto, os ";cm trabalho",
esses infelizes entes para quem a America
foi ingrata, correram logo, calando, pela fo-
me, os seus instinetos de solidariedade hxi-
mana, a se apresentarem para, a troco de
um pago ephemcro, substituírem os "garys"
em gréVe." . Era desleal, talvez... Mas...
o estômago, mais que o coração, "tem ra-
zões que a Razão não comprehende";... E,
então, a Buenos Aires foi dado assistir a
um espectaculo ao mesmo tempo pittoresco e
altamente philósophico: esse mesmo bando
(pie a miséria fez maltrapilho e immundo,
foi quem, armado de vassoura c pá, porfiou
por limpar a cidade... Mas, falta-lhes a
"pratica do officio": a sua "gaucherie" é
patente... Elles iá estão a abandonar o seu
propósito..,. —- RAUL GOMES.

Na Faculdade de Direito de
Bello Horizonte
E' acceita a renuncia do
Dr- Carvalho de Brlío

BELLO HORIZONTE, 30 (A NOITE) — A
congregação (Ia faculdade de Direito, reuni-
dai honlcm, aeceitou a renuncia do lente, sub-
stituto Carvalho de licito, devido ao Conse-
llio Superior do Ensino não ter approvado
a sua nomeação sem" concurso, resolvendo
mais abrir concurso para substituto de eco-
noniia política, sciencia das finanças e direi-

»to administrativo.

O Sr. Dr, Maciel Júnior, representante do
federalismo do Hio Grande do Sul na Cama-
ra dos Deputados, chegou hoje, por terra, a
esta capital. Ao encontro de S. Ex. destaca-
nios um dos nossos companheiros, (pie conse-
guiu algumas informações interessantes so-
bre a política do Hio Grande. Eil-as:

Os federalistas do Rio Grande do Sul
resolveram transferir para, mais ou menos,
outubro próximo a rcalisaçãe do congresso
que agora pretendiam reunir 8 110 qual se-
liam estabelecidas as bases da reorganisaçno
do partido. O motivo dessa transferencia foi
todo de economia interna do partido federa-
lista, (pie, mais que nunca, sente-se forte e
cobeso, o que não suecede com o situacio-
nismo.

Por que, Dr. Maciel ? interrogamos.
Porque em quasi todos os municípios do

Estado os situacionistas estão scindidos em
torno da renovação do poder municipal. Toda
a imprensa independente do Estado vae sa-
lientando isso, diariamente.

E V. Ex. não teve noticia de qualquer
desavença entre os Srs. Soares dos Santos e
Rivadavia Corrêa '?

rr- Tive conUççJlincnto da "bomba" que A
NfÕlÍE aqui tez explodir. Não lhe posso as-
segurar si tudo o que o seu jornal disse é
inteiramente exaclo. Mas, si se esperar um
pouco... . .Será confirmada, pois nao ?

Nada mais lhe devo dizer. Mas quem
for ao Rio Grande c quem conhecer a sua po-
lilica sentirá o sente que A NOITE deu qua-
si um "furo" palpitante.

Não nos da noticias do Sr. Rafael Ca-
beda 

Dentro de uns dez dias elle estará aqui.
Agradecemos ao Sr. Maciel Júnior a sua

intenção e corremos a registal-a.

EM TOKNO PB VEKDUN
Nas duas marams do Mosn os
allcmãcs prununciarnm novos as-
saltos, sendo por ioda a parlo
detidos — O ultimo comamnlcaüo

Iruncvz
PARIS, .10 (A NOITE — Os novos ataques dos

allemães contra Mort-Homme e as poplções
francozas ao sul de Douaumont, levados a et-
feito com grande violência dnranlc todo o dia
de hontem, fracassaram completamente miiisi
unia vez. Na rei;ião de Cuinléreu e na herdade
de Thlnumont, lambem os assaltos allemães fo- 1
ram repellidos. As perdas soffridaa pelos teu-
lãos são enormes.

Um critico militar neutro, referindo-se a he-
roica resistência dos francezes, diz que "ternu-

na em Verdun o crepúsculo dos deuses hohen-
zollcrnicos"'.

PAUIS, 30 (Official) (Hávas) — Na margem
esquerda do Mosa, o inimigo dirigiu durante
toda a jornada um intenso bombardeio de gran-
des obuzes contra as nossas primeiras e senun-
das linhas entre o bosque de Avocourt e Cumie-
res.

Um violento assalto contra as nossas posi-
ções na colUr.a 301 foi completamente rcpelll-

jjio, O inimigo^veltou a afagar, apezar das enor-
mes perdas que havia soffr.do no primeiro ala-
que. Como da primeira vez, a tentativa redun-
dou num sangrento desastre.

As nossas baterias tomaram sob o seu fogo
c obrigaram a dispersar vários agrupamentos do
tropas a oéste da referida coluna.

Os allemães tentaram irromper do bosque do
Corbcaux, mas os nossos tiros de barragem inu-
tiiisaram o ataque, excepto num ponto, onde o
inimigo conseguiu tomar pé em cerca de trezen-
tos metros de trincheiras avançadas a noroeste
do Cumiéres.

Na margem direita, na região a leste e oéste
do forte de Douaumont, violenta luta de artilha-
ria.

Nos outros pontos da linha de batalha, ca-
nhoneio habitual, que adquiriu certu violência
sobretudo na floresta de Apremont,

A GUEKKA NO Mi
^.rt»

Os allemães perderam hontem.
cinco acroplanos

PARIS, 30 (A NOITE) —,Os aviadores fran-
Ç£?8S..Lntvaram hontem quinze combates com
os "Taube" c os "Fokkcr", dos quaes fo-
ram derrubados dous, um na Argonne e ou-
tro em Ami-Fonlaine. Um apparelho fran-
cez ficou gravemente avariado. A artilharia
franceza na esquerda do Mosa derrubou Iam-'
bem dous apparclhos inimigos. Num com-
bate aerco próximo de Bonrgonnc, a oésN
de Reims, foi também derrubado um "Tau-

be". Quer dizer que, somente hontem, OI
allemães perderam cinco acroplanos.

A CAÍ O OE CAIíASS...
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0 Sr. Battk y Ordonez proclamado

candidato á presidência
uruguaya

Hontem, em Monlevidéo, numa grande ns-
sembléa política, representando a immensa
maioria das forças eleitoraes do paiz, foi
enthusiasticamente acclamada a candidatura
do Sr. José Battle y Ordonez. para a futura
presidência do Uruguay. Será esta a terceira
vez que esse estadista uruguayo recebe a alta
bonra de dirigir os destinos de sua pátria,
que lhe deve, indiscutivelmente, o brilhante,
destaque com que hoje se apresenta na van-

guarda da civilisaçao
continental. Depois de
uma éra de revoltas e
desordens, teve o Sr.
I3alííe y Ordonez a glo-
ria, já histórica, de
abrir para seu paiz o
suecessão regular dos
governos institncio-
nacs. Bastava essa
conquista para fazer a
gloria de um gover-
nante.Mas a acção de
Baltle, naquelle pri-
meiro governo c na
sua segunda presiden-
cia, acabada ha pouco
mais de um anno, foi
e x tr aordinarianienle
fecunda em todas as
ordens da organisacão
nacional. Impoz na ad-
ministrnçáo econômica
c financeira a ordem e
a moralidade, como
normas já Impossíveis
de esquecer ou delur-
par. Na ordem civi

jurídica, econômica, operaria, suas idéas fize-
ram uma vasta e benéfica revolução. O Sr.
Battle declarou, ha pouco, (pie não desejava
ser presidente pela terceira vez, mas que, si
fosse proclamado por seu partido, não recusa-
ria sua presença no posto do dever. A rude.
sinceridade epie elle tem provado em longos
annos, dá ás suas palavras um valor literal.
Diz-se, porém, que sua grande ambição pre-
sente é renlisar 110 governo sua obra magna,
a transformação do executivo pessoal num
governo coliectivo do typo suisso, modifica-
do segundo sua própria experiência colhida
em dous períodos de governo.
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As operações nus frentes ingleza.
o bel()a

LONDRES, .'10 (A NOITE) — Communicadfli
do generalissimo Sir Douglas Haig:

"Destruímos ao norte de Hooge as obras
construídas pelos allemães para a installa-
ção de metralhadoras.

A artilharia belga bombardeou com cffi-
cacia as defesas do inimigo em torno de Dix«
mude."

O Sr José Battle 0
Ordonez

0 AMOR DA PAIRIA

Wmmm0

-" Wí'ífe=.xq3i t 9^i^-^íBq ! I

D«ias medalhas como compensarão no ar-
dor bellico...
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Bcos c novidades
1'iu plebiscito n nbrlri — Ho .jiu« t' que

«t liiiisileiri, entendo iihiín?
C.oneliini.0 mnli quo provável) -- Do fl*

nniieiiK.
Niiu Li il" fncln, (|ii(.|ii n,l i nu i,i ,'in- im-

MUlniln uoilo niniiieiilo a ilisoulir u -iluacm
(llllíll ,li,is|| lllis lilWIIIÇII (In pa!*, || (llsclllll-ll
(loilllllllieii monto em Ires nu .puilr., linhas I,
go Iras, quo cimlflin u menino Inihnllio montal neooHHnrlo i. rodncçilo do mun noticia ile
iinulversurin. Appcllo cos talados? iippell <
nus niiincIpliH ? — Rtiptontoiuento porguntoii
liojo uma fiil|(iii'.'inl(. iiutocldllilo im ee,,-
noinln o finanças, pnra n *! próprio rospun-
(ler, iiinnivlllinilo de laiila penetração o eom-
potência: —Pura linhagem, poli nuo Esla-
lios c municípios ostfln todos cm tal pòiui-via (iiie lhes & impossível corrorom u salvar
ii Uni/In»

!•)' dc cMi.iiftnr n olijercilol Simplesmente
nppllondo com ninlnr liirgiiexa o argumento,
leremos o seguinte: u União, dcbntcúdn-f.11
cm crise, nfio lem com quo solvor os com.
promlsoos; ns Estados e municípios, em pe-
jiiiria, nflo podem offèrecor , menor auxilio,
o povo, (pinsl sem ler o quo comer, nflo esln
cm condições do panar mais Impostos. Dc
onde virá cntílo o dinheiro preciso? .IA sa-
liemos: dc um Imposto sobre ot. flnnnelsln,.
U' im,,o idéa .surprchoi,dento, quo o Sr. \Veu-
ceslúo pódc nprovoltnr sem cerimonia,

•• •
"E-.Iamns devidamente ntllorlsados n decln-

rar ipic não tom o menor fiindnmcnlo ar, noll-
cias piihllcadas sobro barbaridades un CoiiU-sln-
do, Tudo qiinulo sc lem dito ;, esse respeito ('
puro fantasia."

Desse tem-, "intilnlls mula,,dis", foram os
enérgicos desmentidos oppostos pelos nossos
perspicazes collcgas ás narrações dc repugnun-
tes nltculhdos, (pie nestas coluinnns npparccc-
r.im durante alguns dias. A contestação depen-
deu do grande esforço de ir ao campo dc Santa
Aiiiiii, trocar d,ms palavras com alguém do ga-
biitcle ib> ministro da Guerra e Ira/cr para ;•
redacçãó ("isiis duas palavrinhas, transforman-
do-as em decisiva conlrodlcção n informações,
seguras, laboriosas e serenamente conseguidas
pela reportagem desta folha, evidentemente
jinda devinmos fazer «Inflo rir da ingenuidade
comnioda dos collcgas, que com tão gentil soli-
citude sc precipitam sempre cm desmentir o
que dizemos, e esperaP que o tempo trouxesse
O Conhecimento da verdade. O lempo trouxe-o.
Abi esl/i o Sr. Maurício de Lacerda n divulgol-n
c nhi estão os amáveis collcgas .-, fazer das rc-
vel;,ções do deputado flui,linense o seu prnto dc
escândalo, muilo contei,les da vida, sem pensarcm cohcrcncias nem cm cousa alguma das que
foram ceadas pnrn nborrecer a humanidade-,

Com grande surpresa para o publico carioca,
que já sc deshabilnou de ver excrccr-sc n jus-
tico, por outra fôrma (pie não u das repelidas
especulações dc mcirlllhos esfaqueadores, noli-
ciou-sc ba dias (pie o Sr. Mendes Tavares linha
sido recolhido á prisão pnrn ser submeti ido a
novo julgamento pelo crime de morlc de quefoi accusiido e cm seguida absolvido. Sem que-rermos de modo algum influir nn acção überrl-

i ma do Tribunal do Jury, que vae julgar mais
j nma vez o intendente nccusndò dc homicídio.
j não podemos, entretanto, deixar de manifestar

um certo contentamento cm vermos essas rond-
vações dc julgamento em crimes que, por suo

i natureza, tanto impressionaram a população., Nós passámos por um período dc ausoncias: nu-
: scncias (lo senso econômico, do senso finaneei-

ro, do senso administrativo, do senso moral...
Foi durante essa ausência de senso moral quecrimes dc tamanho vulto foram julgados. Os
aceusados foram absolvidos e reintegrados na
sociedade, Nada menos cie dous intendentes fo-ram durante essa época levados á barra do tri-bunnl por cimo de morte e de lá absolvidos:
os Srs. Medes Tavares o ITonorio Pimentel. Aabsolvição não os reintegrou, porem, totnlmen-
te no conceito publico, c não raro c vcl-os aindaboje novamente aceusados de assassinos.

Não temos opinião sobre o nssumplo, nem
qiièremos dizei- sobre :, acceitnbilidadc dos jnl-(Taiuci,los. Dada, porém, a phase dc tão pro-funda conturbação moral em que clles foramemittidos, queremos crer que esta no própriointeresse desses intendentes, (pie são pessoasdc represei,lação, o esclarecimento definitivo
dos casos em (pie foram envolvidos c a enuu-cinçãn de um julgamento qne, cm época dcmais consciência moral, possa rcstnbclccel-os dcmodo integral no conceito de Ioda a gente. Oprestigio, por outro lado, da agremiação a qn<

WÊBBmmmÊmaammummx tmm<mHK\mmr*x.

ser separadas as junteis de
alistamento e de sorteio

militar
Aid aqui m JiiiiIiin de nlIMnmonlo para oaorlolo mjJItnr ld... runccloundo coiijilntiimcn-lo, advindo dis.li» gnnuics prejuízos pnrn cs.le nrvtoo. quo o feito sob as ordens de cadachefe do juiila.
I.iilrclnuln, como so npiuoxlnia o dia dc serposto om pratica u Bortolo, quo durará do IIdo sciciniiio próximo n ll do novembro doalo

jiiiuo e em virlmlc do aviso do gcneivil Cat-lano do Fnrin, homem por nos publicado, odeiici.il (...hinii liczouro, commnndnnto doslnleglflo, nq holcllm dc hoje Icz inserir o se-«mulo aviso:"A pralica das relações officiaes evidenciao rnctii nnomnlo dc estaiem as Junina de alls-tanieutn desta cnpltnl dlrcclainenlc suhonli-nadas an refflílo militar da região.
As nllliliulçdos do rcglslo mllllnr cslão ela-raincnlc definidas no artigo lãá o sogulnlosdo regulamento quo baixou com a lei de 8dc maio do 11)08 (lei do sorteio mllllnr obri-

gntorlo). nflo sc encontrando nhi a mosnínreferencia qunhlo ô subordinação das junlnsdaquclle registo.
Do bulro indo as junlita do alíslhinohlo, deaccordo com os artigos UO, 101, 102, 103 cUM são Inteiramente flscallsndns pelas lüntasdo revisão, quo decidem nflnnl sobre as que--lõcs de alistamento, devendo ainda coniniu-nlenr no commnndo da região, sem pordn dolempo, os municípios onde náo tiver havidoalistamento, como precounn a Jctra "d" doartigo W9.
pesln forma, para que n fiscalisacão sejaerrçcuvn; deverá a Juntn de revisão do sorteiomilitar entreter rolnçfios, permancntemenlc,com ns Junina dc alistamento, pelo qufaz mister n cessação da subordinação

CJllslcntC ao legislo mililar, passandorem mantidas com n junla de revisão.R assim, uma exccuçflo mais cnnvenienlelera o aviso do ministro da Guerra de 20de fevereiro doslo anno. — (A) General (Ja-bino uesouro.
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Animo ás artes
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ÁFRICA Ò^H^ÍAfcVâ
PORTUGUEZA USL

.•1 regido tle Kionoa (em bom portuguezQitionga) onde ns forças portuguesas es-tão operando. Nu margem do rio liouuma,a ponouçúo tle Náinoca, une oposta tersido occitpadu pelos forças do Exercito,cedi « cooperação do cruzador Adnniusloi'

MADRID ANNUNCIiV A PARTIDA IJKTROPAS PORTUGOBZAS

»J|~Tr- n

Um desarranjo e atrasos
na Central

Hoje pela madrugada, enlre as estações dcPiedade c Quintino Uocaynva, a machina dotrem S. U. li, da Central do Brasil, teve umdesarranjo, motivando um grande atraso nohorário.
O serviço foi feito mais tarde pela linhados expressos, lendo sido substituída a loco-motiva desse trem por uma outra fornecida

pelo deposito dc S. Diogo.

Typerwriting school¦o
andar

»?-"JORNAL DO BRASIL
Ensino rápido dc Dactylographía (ma-china de escrever) pelos methodos mais

mode/nos, cm diversas machinas.
Cópias a machina com perfeição e

rapidez.

MADRID, 80 (A. A.) — Nòtício-so rmc
pnrllu para Moçambique um vapor eolíílu-zindo tropas porluguezas, das rccontouienla
mobilisndns, as quacs vão reforçar as força1,
expedicionárias que ali se encontram no, si-
tio estabelecido, conjuntamente com ns 

'mi-
glo-bolgns, aos nlleiniícs da África oriental.

O NOVO MINISTRO 1)0 INTERIOR
LISBOA, 30 (A. A.) — A imprensa oc-cnpa-se synipnlhlcnmcnte da entrada do ro-ronel Mousinho de Albuquerque para o pa-binclc, cm substituição ao Sr. Pereira Heis,reslgnnlnrio dn pasln do Interior.

OS MINISTROS DO EXTERroR E1).\S FINANÇAS PARTEM PARA O ES-TRANGEIRO
LISBOA, 30 - Os Srs. Affonso Costa, minis-tro das hnançns, e Augusto Soares, ministrodos Negócios Estrangeiros, partem no próximosabbado para Londres c Paris,

UMA CONCESSÃO ESPECIAL DO

rrcnA?0^?0 INGLEZ AO PORTUGUEZJ.IMJOA, ,IU (A. A.)-0 governo britannicoacaba de aulorisar, por uma concessão espe-ciai, n exportação do aço necessário á /-ori-
strucçãò dos caminhos de ferro portuguezes.

A rOStsE 1)0 NOVO MINISTRO DOINTERIOR
LISP.OA, ,'10 (A. A.) - Toma hoje posse docargo de ministro dos Negócios Interiores,

para o qual acaba dc ser indicado o Sr. co-ronel Mousinho de Albuquerque, commandan-te da Guarda Republicana da cidade do Porto.
¦ «i»» ——

I." o segnlnle o parecer quo o Sr, Alberto
Maranhão deu á eominlNSflo de riiiniiçaH du Ga-
mara dos Deputados, sobro o pm.lueln ll, NU,
do IMft, que coilCOdO uni lülTOlIO a Sociedade
Musical dc Coiioórtdi Syin|iiiouloos ilcsln ca-
pilai:"0 projcclo n. 8(1, dc lfllfl, do Sr, 1'aiulo
1'eiTiiz c OlllroH (llsliiiclos depiilndns conço-
do A Sociedade Mir.ical dc Coucorlos Symplio-
nicos, dcsla cidade, um lerrciio dn piilrluui-
nio nacional, nas ruas Henrique Vnllildnroa

Prtlfolto lliirala, com 'Jllm.áil de ficnlo c
,,ii,M,i!V do fundo,

l.iilro os "consldcrnndoa" do projcclo um
ai firma que a CCSSÍio dcsla rclativiiinciilc pe-qiiciin arca dos tcrrciina oiule foi o uiillun
iiiorrn do Sen,ido nflo pesará ao orçamento da
llopilbllcn, sendo, pelo contrario, certo <|,ie os
Ibrrouos nacloniies ali encravados ficará,i va--

or liados com a conslrticçflo do edifício dn
.Sociedade do Conecrltis Sympliohlcos,

Sendo assim, o allcndeudo a que, dc Pnclo,
í sabido ser a ciillura do gnilu iiiusical dos
povos, prcücupnçflo louvável dos governoa ci-
vlllsndos, sondo para lamentar até que as
condições (irçaiiicnlarlas do íírnill não per-
milliim dolaçõcs especiaes para sociedades
como esla. que o projcclo beneficia, quo t>e
dedicam ri uma das mais elevadas o Hllgges-
Uvas niaiiifcslaçõc; do llello, nlrnvés a scleil-
cia inslriiuiciilal dc harmonia o conlrn-ponlo,
ao serviço du inspiração urllsllca dos compo-
sltorcs, é dc parecer a comiiii »sáo de finanças
que seja npprovndo o projcclo, eom n seguiu-
lc cincnda reslrlcllvn no arl, ll",', "Pnrngrn-
pbo único. Si depois dc ires unhas da dal a dn
lei nflo estiver construído o prédio, o governo
decretará n caducidade dn concessão, rever-
lendo ao patrimônio nacional as bcmfcllo-
rias porventura já existentes, sem ncnhunin
Indemnlsiiçflo,"

i ""t-t-y -- i

'Novas noticias da perra
NOS I5A!»Ka\NS

A InviiaHn da (irt<ciii /jc/o.s linlfjn-ros — A InrlIr/íiiiQfto r/os íjvoihíh »
u modo tio rtt iitiiisiiiiiiini,— 1'ro.
vtwel tltiinlHHuo <lo tinhlitolo — o
elimine tltis ttllintlu* enni hh IiiiI-

tinrtiH

(llbli
834.
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M M*l f** ^^ cinarroa mislura, para
i^SBWluL 300 réis, com brin-

des--Lopes, Sá & C.
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prefeito de Rio Branco em
viagem para o Rio

ItIO BRANCO, 30 (A NOITE) - Apósnugurndo a ílluiuinação eleclricn dcsla

pertencei,, os Srs. Mendes '1
Pimento] só tem a 1

Tavares c Ilonorio
ucrar com ,sso.

The Berlitz School of Languages
4-' andar

—— Ediiicio (io "(Jornal do Brasil"
'"Inicio de novos cursos soba direcção
tle novos professores dc francez, ingleznorte-americano, italiano e portuguez.Organisaçüo dc numerosos
todas as linguas desde a
até a literatura.

Classes especiaes para moças desde
1 ate 5 da tarde,

2o|ooo, curso de 6 aluirmos.<¦ 25$>000, curso de 4 nlumnos.
•*" I ¦" *«*»¦•»—,»,»¦*¦

£

ter

uucie, partiu, a chamíldo do governo,"o"pre-tcito Dr Augusto Montenegro, recebendo 110seu embarque expressiva manifestação dopovo.
-*<cr». .

_ cursos cm
primeira lição

m riscai feroz. o. porá
humildes

\

moSseodeScott

PPHfl||

Como temos aiinunciado, da receita bruta
das duas sessões hoje, no theatro S. Pedro,
a empresa Pascboal Scgrcto cede 20 °|° cai
favor da Virgem Cega. Será representada a
revista "Meu boi morreu", mie está a ter-
minar n sua carreira triuinphal naquclle
theatro.

-4»»-

MOURA BRASIL
.—«2*1»

cura os iii0am,naç3<yido
olhos

Rua Uruguayana. 37

»z

MSWK? Só os ZAMPIRONI
deixam dormir Iranquillamcnlo

:0

Quem MALZBIÉR tem á mesa
De almoçar bem tem certeza:
Mas de certo também tem
Certeza tle jantar bem,

ENIIIQÜECE 0
SANGUE

-«oe»»
MANTEIGA MINEIRA ESPECIAI, - Kilo 3$000P. José de Alencar — Colombo 1

3 m

Q em® ia iozMmi êe
§. J©i§

0 capitão Chaves quer proesesar o
Jornal que o aceusou

O capitão Cândido Carolino Chaves, solici-
lou do general ministro da Guerra os papeisreferentes ao inqueritij. aberto para apurar
responsabilidades de certos fados denuncia-
dos pela "Gazeta de Nolicias", como passadasna fortaleza dc São João-.

Esse official pretende processar o directordo jornal que fez a aceusaeão e da qual foiabsolvido 110 inquérito militar a que respon-deu.

J.ONDKES, no (A NOITE) -- Oh bnlgnron dc-
llvcrnni o h.„i murclui para o mil cm Domlr-IIls*¦ar, iiiiih fortiflcitin 110 cm lodo n reglflo,

A Inillidiaiãn de f|U0 culá posillldn O povogrego, pela invasão do seu torrltorio pelos bul-
enroM, ó Inilcscrlpílvcl, Ivshii Indlgiinçfio aindac mnlor pela nttltudo ptuulvn e medroaa 1!.. go-verno. üíz-hv nuo o rcl Coiintnntlho trcnilucomo umn creonçu quando nssljrnon ai nolai di
lirolosto onvlndnu aou rovoi ioh de Ròrlini, Sofiae Yieiimi. O Bubcrnno hesitava cm tWB.gnnr cs-ses papeis c passeava n« Bnlílo, Do repente, che-
líliram una seus ouvido», vindos da un, n.( ela-uioren do cnormo miilíldilo que vinha do kshíh-tir a um comício cm que o povo dc Athonas protestou cncrglcnmonto conlrn a Invnnflo do ícr-r.lorii» nacional pelou búlgaros. O Robornno, cn-t„(», Iromcndo, approxlmou-so da mcaó o asni-/Mon ns ii„t„,j protocoUnrcH,vtju»s.iiot'M nicsmi-indíe foram çnvlodns telcgriipMcnmento para„s mInlstroH dn Grecio nnqucllan ires cnpltticaA Inmmxcm doa jornaes BrcgoH, aobrotudodaquolles que obedecem á orlentaçiio do Sr. Ve-niczlos, c a mala ericrglca poaaivol,Em certos eirea!,,; de Athenna ncrodltn-RO 11110o gnblncta Sltouloudls aprescnlurú cm breve 1nr.n renuncia.

LONDIJES, «0 CA. A.) - Os nllemãcs, que fi-?i ram n Invnsuo do território grogo nn Mac o-nia, estão iombnrdcnndo as posições da; tro-pas,,'rancq-inglezns cm IVImlrliissnrd.NOVA yoniC, .10 (A. A.) - Do Allienns tole-«inpiam pnrn esln capital, dizendo nuo é ct.ne-nndo a cada monjenlb um formidnvcl choqueiiilie os teulo-bulgnros, que invadiram o norte1.1 Çirccín e os rronco-inglczcs, que cslão cin Sn-onlcn, ngora, reforçados pelo Exercito servi,,,
»S.\I.OM(,a, 00 fllnvris) — Em semiidâ noceunaeao dns fortes das proxfmdlidtedí?òí

tfShdcíide! !uilf:i"'os ,6m l,stfldò t-'" eran-
n lu^lT?"- <?e ,fonlc offíc,nI confirmamn noticia do importantes movimentos de tro-pas búlgaras, nlgumns das cnirtcs estão seconcentrando cm Xanlhi c Ncvrol;ximidades da fronteira gregaAs forças gregas cOntJnunnv cm Demir-IIissar, depois de lerem feito sair da cidade .população civil. "unuo .

As linhns- avançadas dor. aluados 110 Var-e cm Killndir foram bombardeadas.

nas uns interesses outro os í-.itnilos i,. ,.'trlacs c ns productorõi do alimento*. 11Vdiefndiirn nílmentleln ser npprovniln 'cm 
tíjI 111 c lli.inhiirgo ii„is vclicnicincmciil,. „(';„'. I é Kiii \ 11 ..... . »-i ,. ii ÍI-'.,.;„»
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A CONQUISTA DA AFKÍCA
AhhEMÁ

Como os alliados cercam os ai-lomães — As operações na renião(Io A,t-/i.s.srt o no /(j/jf/o dn iron-teira de Moçambique

0 Sr. Calogeras na Guerra
Estc-fç boje no Ministério da Guerra o mi-nistro da Fazendn; Ambos o« titulares dessasastas confercnciaram por algum tempo, na-da transpirando do assuinpto.

—~ 8W— 1
ELIXIR DE NOGUEIRA — Cura Syphilis

Dr. Darso Pinto
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e das
creanças. Consull, Carioca 44, Das II As 5 horas.

LONDRES 30 (A NOITE) _ Uma nola decaracter officioso explica minuciosamente adirecção das operações que as forças ingle-zas, poruguejas ç belgas estão fazendo paraa conquista da África oriental allemã
¦?n,Hi« 

'°".a-S So1' ° fomn,;,";l:' do generalSuls, estão cercando as tropas que defeü-dem o caminho de ferro de üsumbára e oc-cuparam diversas cidades. Os cont!nitentessul-africanos, sol, o commando do generalNortliey,-atravessaram a fronteira no norlenn llhodesiíi, e penetraram na região dóNynssn. Informa esse generalcorre 11 te . que a 25 donvançpu vinte milhas cm territórioalemão era toda a frente, entre os lagos

,''¦"." ,pns,ç:,,°. f1c Ipínnn, 18 milhas ao no-
eco ,nS £n","1:'s dí Frot' e scfillcm na di-recçao dc Neulaugciibcrg.

Os contingentes
)>nr indígenas da região do Nyass.1, construi1.1111 uma ponte sobre o rio Songwe, alrave<snndo-a durante n noite e colhendo de, suípresa os allemães, que '•ordem.

sul-africanos, auxiliados

se rei ira ram cm des-

O ¦¦¦¦ i —¦ m

uma Inrcfa nova para cada um deites eresumo du opinião publica njli-mA J... n
slra ipic ha duas ciirrculcs nnpoxt.|> 1,da-i nus interesses on tro oi l'.*itni|/is íu,|„

- ¦ • ¦ - - ¦ • i - • —  • 1 u 11 í 1 n 11 • 1111.. 1
d
1
dn 0111 Miinlcli, Sluljtnrt o K.uis ,ralinciilc a fuga do Dr. IJollTrích da,movediças do Thcsouro nllemlio deuum momcnln opporluno. (punido o •tiniu empréstimo falhou <. -• f,,,.,,.
ção dos agrleuHores e da burnucüin tujeito revolucionário da nova tux.lçunnturnlineiilu será orchlvnrin n 1 'im (.,','rgtnal, pois quo n< imvas laxas serflo ,das em I de ,.iil„bro, tornou-se maui11 Inesperado nin dn carreira In Sr lieicomo ministro dn Fazenda .nu. emi-mialgum na Allcmanha c lein. mi ,.,, 1nicrccldo uma crlllcn nolnvel da sua 1unidade como cslmllsln c dm .eus n-ctcomo rinnncelrd. O "Herllner Tn«c|ji-ilerc-sc (ro seu primeiro discurso In,','llcicbslag no qual a perspectiva deli,110 uma Indemnlsnção dc üncii-n fui 1,lln perante os olhos dn nudllnrln, -

discurso cin marco de 101(1, no ,,,,.•,! n i<cllvn tornou-se nada mais |„ «ue um-,perançn furllvn levada á margem ü "V
vacrls" li-ntn desse eelestlnl gênio fimi!lro quo aeaba dc partir cm lermos n-'>negando alé mesmo o seu suecesso ,10 i, <',-'lamento de empréstimo! em rcntidiu!elevados nlgnrlsmos de subs,*Hpçòc( nn-,prcslimos são apenas o rcsullnuo da speculiar em qne a vida econômica ,L,' •manha sc encontra devido ,i guerra \ »crilicn dns fiunncns brilnnnirns e medldeconomlcns durnnle a guerra parecedespida de valor, cm face do brll.iunte -,'-

do do ovçnmenlo britannico, nunnto• boiiquct' loxntlvo que o .Sr. FIcTíricli rcentemente oNcrcceu. clle moidn-se nas ant".gas normas dos remendos financeiros c „ ,mostra ainda o inicio dn iá bastai lc dem,,*.rntln reorgnnlsnçüo das finanças imperiaesDeeididanienle, Hclfírich, o luminar do Dcut-sclie llank ç dn Estrada de Ptto da Anal...lia, ç considerado ))cios jornaes como umdesastre como ministro das Kmanç.isO Sr. Dillman. socialista, acusou i,o II,;-chslag no dia 26 de maio. o governo .,'•ostnr tirando pnrtido do estndo dc sitio m-ra commciler nma série dc (Ilegalidades.I roteslou vehcnientemenlc -onlra a violaçãodn correspondência pnrllcular nelas autor-(lades militares, dcnunclondo n governo pcl-,prisão de pessoas dc accordo com a lei mar-ciai. Protestou também contra a censura Iogoverno aos discursos dos socialislas ama,,-les da paz. afim dc satisfazer os fa na lieisque desejavam ver o império germânico eutendido através do continente, t

A ANNEXAÇAO PDA BOSNIA-
HEKZEÜOVINA

A In(/faterrn desmente a afflrm.%enu allemã de (/ne então quixesse
provocar a Querra

(Havas) — O Foreign

Dentista. Tratamento com-
a

Rodrigo Silva 11. 28,Jr ii Dentista. 
Tratamento com-

. iPrrPiríí A VPÇ P'elamcntc sem dor. Rui,

,u m Sl ' ?»° ,,ttor«l c «o longo da fronteira
f°.Moçambique, os portuguezes continua naçtivamente rtos suas operações. Toda a ro-«mo dc Quionga, no sul do Rovnmn, está iáem poder das tropas da Ucnublica que scPreparam agora para atravessar o rio Arilongo do lillornl não ba mais tropas aliemas.

Diariamente Armando Nogueira, um rapaz de«íll annos, vinha a cidade vender verduras. Tra-zn. vs cm uma pequena carroça, puxada por umlUlIaf.
Hoje ia elle pela praça Onze dc Junho, quan-(10 loi abordado por um fiscal da Prefeituraliste lez pesar o vehiculo c como tivesse dou;;Kilos a mais do que o peso estabelecido pela mu-ncipnlidnde, multou-o. Armando, rogou, im-piorou, (jue relevasse a multa. Elle não podiaPagal-a, pois que c o único arrimo de seu pne,rmialjlico e sua velha mãe enferma.O fiscal foi inexorável. Pudera não! O infra-

, eíi,.1,',!''1 p-3bre t,a-b0 c tomava-se preciso
;„, ^, , '"'''SKC a.)e,' para "ue os "graúdos"

.1 u-nnsgndiim a vontade.
E o fiscal feroz fez remover a carroça inn ¦>agencia da Prefeitura. V para ''
Dosorientado,-Armando vagou muitas horaspetas mas, c a,mal, tomado de uma idéa, diri-gm-se para o cana! do Mangue. Quando, tropa-

ím.\Í...!Ur.K,n V SC "Ilirí,rI"» «¦••¦»"«'. foi agarradopor unr guarda e levado para a delegaciado 14 disü-jcto. Ah, narrou ao commissario
íim„í,.l'SVt' "' C', como,.n nutorldnde lhe res-

w. T ¦"¦'a pod,n tamr> ° infeliz '-oiwo lc tou suicidar-se, sendo a custo retirado(l»i janulla, dc onde pretendia atirar-se á rua
i.vl n?nnlInT doS( f,SCÍlcsr"!' Prcfeilurn é sen-Pie upplicado contra os fracos; os fortes ostransKressores habiluacs, bastante conhecidos,
Ihefv^e^mãos'.111611' * kÍ' I)ü''"l'ü ni»^em

El pour cause"...

O que a todos interessa
saber

\è que .1 Joalheria Esmeralda,devido ater¦de entrar em balanço, está vendendo por
preços tão *¦-- ¦

A fürfo de Bom Jõrdini
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Siablevaram-se toüú? os inatos
üq todas as ' maüocaii'' He

Formosa
BUENOS AIRES, 1)0 (A. A.) - Informam de

1'ormosn, capital do território nacional domesmo nome, que sc sublcvaram os índios de
todas as "malocas" daquclla região, anioã-cando arrazar a colônia Bucna Ventura-, O go-verno local já enviou tropas c deu outras
providencias para soecorrer os agricultores
ali estabelecidos, evitando um ataque por par-lc dos indtos.

1 <<a» ._

NO ORIENTE
-••©¦•¦«-«•o—

oveis a preslnções sem
fiador, 9, Largo da
Carioca, '.). — Souza
JiafiUsla. ü Com/),

Uma tcnlnlivn dc assassinato doministro austríaco na Pérsia _ oassassinato dc Cliekaet-Pachã

aSS *° (A N0IT^ - Womam dc

duziii um cossaco a assassinar o , À1' ,?«Logbtliettl, ministro da Aus riV-Hungrfa a
f^r „l.?"e,sc o'",0"1" PresontcmeÃc tu"-

LONDRES. 80
fice acaba dc publicar 

'uma 
declaração c-mque responde as aceusacões óa Allcuranh-i

Hm,I"n?tuS,iqU?en.a t»8l"t<-"-a teria martlid.,a att.tudc bellicüBO em i.-ce da Allemã-nb.i e da Áustria, por oceasião da crise mo-eivada pela questão da BosniaA primeira .aceusaeão diz que n Grã-Brota-nlia manifestou ao governo õe IVtnvradu oseu descontentamento por ter a íYll'emanh.1impedido a guerra. Esta aceusaeão c has, -da, affirma a cliancellaria allemã, em propo-sUos mantidos por Sir Arlhur Nicolson cn-fao embaixador inglez junto do governorusso. b
Ora, este diplomata, lendo ouvido falarnessas acciisaçôes, escreveu a Sir Edw.v-JOrcy cm 100!), dcclai do terminantemcnle

que iiuncn tinha incado o minlslro dosNegócios Estrangeiros da Rússia a seguiruma política anli-allcmã ou anti-austriaca,Essa carta dizia: «Jamais recommcndci áIlussia que seguisse uma linha dc conduc'aque pudesse ter como resultado tornar-seainda mais fundo o alrysmo cavado entre SãoPctcrsbnrgo e Vicnna".
A declaração do Eoreign Office aceres-cenla que Sir Arlhur Nicolson conformou •,!,.

soltttamente o seu procedimento durante acrise com o principio contido na alJudidacaria.
¦ A segunda accusnção allemã consiste cmqup Sir Edwnrd Grcy teria declaradoopinião publica na Inglaterra dariamomento cnmplela approvação aCVílda a effeito com a cooperação da !
_I'ara provar a inanidade desta n

Io da

Quereis apreciar bom e puro café?
só o sPAP^ssaio

-»—««Éjg>$u*»*'-»-,

O MOMENTO

oaratos que cansam espanto !
-*—«3Jflí»{jr*—-«

dumont
ro^^rs^yr^ninrcnVTme0^;),!3^^-
;ens dn Silva, enviado especin ,1o A ro ! "b
Americano, apresentará uma moção de saudaçao daquclla sociedade e uma CcdaTha dt~

No dia 1" de junho rcalisar-se-ão as corridas no Derby-Club cm homenagem a Santos>umont, fazendo S. S. a distribuição o1 iremos aos vencedores. Para esta festa es-lao convidados todos os representantes
governo. do

CAF&' GLOBO cllocolílto .bonbonsv finos e lantasin dachocolate, só de Bherinq & Comp. rua Sete deRelembro 11, 10.3.
ELIXIR VE NOGUEIRA -

Pella
Para moléstias da

As experiências sobre a turfa de Bom Jar-dim, effectuadns pela commissão especial doClub de Engenharia, acabam de abrir mais umgrande clarão de esperança em torno da crisede combustível.
O que foram taes experiências, o suecesso quecilas alcançaram — já publicámos em telegrun-mas do nosso enviado especial. Passamos agoraa relatar mais algumas notas interessantes colhi-das cm Bom Jardim,

Como já sc disse, a commissão do Club de En-genbaria e os representantes de imprensa, an-tes de se verificarem as experiências, visitaramos terrenos em que se acham as turfeiras. A
primeira turfeira visitada foi a que recebeu onome de "Wencesláo Braz". Ahi vão ser perfu-rodos dous tunneis, conforme sc vô na gravura,em direcção opposta, com um declive graduado'liara as profundezas da jazida, de maneira anao dlfficultar o transporte dos vagonetes ele-etnficados. Nessa turfeira serão cxlrahidas dia-namente 200 toneladas de turfa pura. Quantomaior for a profundidade dos tunneis tantomais pura será a turfa extrnhida.que nesse casose npproxir.K, do carvão.

A experiência dc caldeação de ferro (queconsiste na mais eloqüente prova material dac:,eellencia do "bnquette" para o serviço deIo, ia) levada n elteilo pelo engenheiro machi-insta da Marinha, tenente Gomes Couto, jviden-cíou cabalmente que o "briquette" de Bom Jar-

dlm suppre com grande vantagem o carvão deona, ainda mesmo quando fabricado com tun-Ia impura. Além disso, lemos o preço de um ecio outro: o carvão de forja eslá custandoaclualmente 120? a tonelada, emquanlo que obnquette nacional poderá ser vendido porum preço extraordinariamente inferior.O problema do combustível para forjas estápois, literalmente resolvido,
A experiência da turfa puhcrisada produziuo exito que já é do dominio publico.A usina de Bom Jardim eslá capacitada a pro-düzir a quantidade de turfa pulverisada neces-sana ao consumo das vias-ferreas do paiz, epor um prceo evidentemente mais commodo.Il, como se vè, a solução de um outro problc-ma, nessa crise de combustível, que passa a fi-car resolvido com a eflicacia da turfa pulveri-

Para os serviços de cxtracçito de turfa e fa-brico de 'bnquettcs", a empresa vae montaruma usina de clcctricidnde, servindo-so do rioiniluitaya. Além da queda d'agua existente, dc»¦/ metros, o rio Imbutaya no logar cm que sevae construir a represa está situado na gargan-ta de duas montanhas. Assim, a represa'poderáser elevada a uma grande altura, lauto quantosc julgar conveniente,
Dentro de Ires mezes os serviços da explora-

ei"ldèi!LuidC_1JüU, ^ ^*»_dotado, de

çao de iabncas
Os donos dc fabricas dc sebo entraram comnma petição ao Conselho Municipal, paruque este adie o praso dado paru o mudançadessas fabricas pura zonas suburbanas.i\uo sabemos qual seja n orientação doLonsellto Municipal cm tal assumpto, mas

parece-nos extravagante que sc. institua o rc-
Uiiuen dc protelações no cumprimento de leisde. defesa sanitária da cidade.

Em regra geral, quando o interesse sair'-tano da collectividade determina umn medi-da de defesa, o sen não cumprimento iinine-chato é. apenas uma complacência pura comos autores do mal que se procura removerO ideal c, porém, que. enlre a lei e o seucumprimento o pruso seja o menor possiucT,A em se comprehendc dc outra forma. Si se
prolulw qualquer consa allegando o interessesanitário, é intuitiva a urgência da remoçãodo mal. Em matéria de hggicnc tudo ê ur-gente e só sc explica a inacçâo por ignoran-cia on incapacidade material dc ariir'. Desde
que, porém, o poder publico, — 710 caso, oConselho Municipal — toma conhecimentode um mal e. determina os meios dc remo-nel-o, a inacção, demora on retardamento naucçao passam a ser criminosa desidia.Tal é o caso. evidentemente, das fabricasde sebo, collocadas na zona urbana. Por mui-to completos que sejam os cuidados dc suainsinuação, não se pôde impedir a volatiíi-sação de certos ácidos gordurosos, de cheironauseante c dc acção nociva á saúde. A ul-sinhança de taes fabricas é insnpporlancl. Naarca suburbana pôde-se dar-lhes o remédiodo afastamento: grandes terrenos despovoa-dos cm torno. Mas na cidade c impossívelO Conselho Municipal precisa prestar' mui-Ia áttenção a esses casos c impor pela seve-ridade das suas resoluções o respeito que cl-Ias deveriam merecer. Em matéria de loca-lisaçao de fabricas muito ha que legislar cnao serão certamente poupados os 

'louvores
cio Conselho que nos livrar da praga de fa-bricçts empesleanlcs, como as dc sebo, ou en-
í'/r/fr,^?i;f's^r.r'omo r,s f/" collarinho... —MAURÍCIO OE MEDEIROS.

^vZe^Tf^nenT^^^ ™j Df^ fca Brasil t Gabriel de Ante-íe.
Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado.

Charutos^ VIEIRA DE MELLO
4» melhora —t ALTEZA .1

corte do Sliali. Um soldado persa 
"im-

pediu que o crime fosse praticado tendo
LONDRF/t^A0 ACT 

nSSÍ.m ° ~™ ''
i.uiNuiiLS, 30 (A, A.) — Dizem da Con-stantinopla que o criminoso Djemel-bevque tentara assassinar o ministro ausiriaeV»

è-md. ?'a 1 fug'-1 pnra n Tn-muta, compli-cando amda mais a sua situação com o ns-sassmato, cm Ríasmaud, de Chcknet Pachá.

NAS FKENTES RUSSAS
O <jue diz o ultimo communicadodo Estado Maior-As communica-
çoes com a Hnmania -— A Ilussialutara alé ao fim
LONDRES, 30 (A NOITE) - O ultimocommunjcndo do Estado Maior russo diz que

lloff|.!!:!Çi!!!.."",:(.:í,u--'''S0 e a.n ajosopotamia nã-
conti
Zovn um bivnque de kurdos, que" foram lod.níiniiiqui lados.

PETROGRADO, 30 (Havas) — O commu-meado do Estado Maior do Exercito do Cau-caso annuncia (pie continua encarniçado ocombate na região dc Rivandouza.
Um destacamento de cossacos caiu sobreum acampamento inimigo na povoação de/.ova e travou um rápido combate, durante

k rT 
nm "U|rU,s tcI'Cíl de quinhentos

do noticia
phibiram

n^T\y]°t CA"vAV)'"T O'P^sídente danuma, Sr. Rodzianko, entrevistado cm Pe-regrado, pelo correspondente da "United
I ress", declarou que a Rússia lulará duranteo tempo necessário para a Allemanha acce1-tar ns condições dc paz apresentadas pelo'--alliados. t"-ws

AMSTERDAM, 30 (A. A.) _ Nos arredoresdc Rovno houve intenso bombardeio, sendolambem particularmente notáveis as accões
™«nf 5Ü (i° S-ryP,n', Olu!o ° fn«° <los canhõesrussos conseguiu deter uma tentativa dc of-fcnsiva dos auslro-allemães.

- 9 "*" " '" ¦¦¦-*¦¦ •^j^jS» -j^lMi

que a
nesse

umn guerr.i
P,i,^--i'i

ao, basta conhecer o despacho cnviadò"porir Edward Grcy a Sir Arlhur Nicolson em27 de fevereiro de 1909. despacho em que oministro, depois de expAp resnmidamcnln nStuaçao, declara: «A não ser que a Ser-via renuncie ás suas prelençôcs len-itoriacsrebentara a guerra. O ministro dos listrar,gciros cia Rússia, Sr, Isvolsky, fez-me no'arem onlubro que estas prelençôcs deviam -lerfinalmente postas de parle, ao que resnond,(jizcnclo claramente que apoiaria a altitude(Ia Rússia para obtermos tudo o que fo-^cpossível obter, por via diplomática Accrescente! que não levaríamos a no«sa in'ci--vençao ate ao ponto de fazerConcordámos plenamente emriscos de uma guerra, que poderia evenlumente envolver a maior parte da Europaunicamente por causa das preteiiçõc» terei-tonaes da Servia, não estava absolutamentecm proporção com os interesses em jogo ?'
Do exame destes documentos resulta' a im-

pressão de que a guerra foi evitada em IfiMporque repugnava á Rússia defender ns rei viud,cnçf>es servias ate provocar uma guerra naEuropa.
Era esla também a maneira de ver da Grã-Bretanha, que jamais sc afastou desse campo,Si cm 1914, quando as exigências da Ans-Iria iam ale pretender destruir a independeu-cia da Servia, a Allcmanha tivesse ndnpladoo ponto de vista da Inglaterra e da Ilussia

da Bosnia, a guerra

a guerra,
que correr

por oceasião da cr,se
áctunl não teria rebentado

LONDRES, 30 (A. A.) - Scgundta Vossiche Zeitung", os russos pr,o trafico na fronteira com a Rumani

gatunos no Hiolster!o da
Ta

S OFFICIAES

A situação financeira e econômica
da Allemanha

A galunagcm nao respeita nem mesmo nsluares que devem, por sua natureza, estar anabrigo dos amigos do alheio.Assim é que do Departamento da <",„,.;.,(csappareceram dez resinas de pape! timbra-cio com a etiqueta da repartição e das portascia secretaria dous trincos grandes dc melaiama reli o!
' '^Oftj....,

Brúmil
Xarope efficaz para curar bronchite,
coqueluche, asthma, rouquidão, ca-

tarrho, resfriados e

, LONDRES 29 (Recebido pelo consuladoinglez) — A situação financeira e econômicada Allemanha eslá sendo muito discutida nosc.".'i'.riis coBimercine . assim como as po«s'-vtis conseqüências das mudanças minisl"1-rincs nos departam; ulos do Interior e dnsFinanças.
As nolicias da Suissa dão logar a refle-xao quanto á conclusão que resultará do con-flicto de opiniões no império allcmão e doperigo na mudança dc forças no meio da co;-renteza, pois que osles ministros assumem

qualquer tosse

Actos do ministro da Guerra
Foi nomeado adjunto da 1" divis"o do Ar-senal de Guerra desta capital o segundo te-nente Catullo Dias Andrade. Deante. da exposição feita pelo inspe-ctor da 6" região, com sede em ^ão Paulo, gcneral Carlos de Campos, o ministro da Guer-ra determinou que fossem recolhidos ao ar-tliivo do Arsenal dc Guerra desta capita! o*

papes úteis dos 1,'i", 7o e >S» batalhões e -1" í;>" baterias independentes, depositados no 3'batalhão dc artilharia dc posição.

m
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ELIXIR DE NOGUEIRA — Grande Dcpnrati.
do Sangue
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D Estado de Santa Ca-
tlarina do Paraná
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Unia proposta imporlanlis-
sima ao Sr. presidente

da Republica
rodemos Informar com seguronça qno ao

Sr. Wesoelao lira/, foi,apresentada uma im-
iniciante proposta sobre a eterna questiio do
{Contestado.

Pela proposta, os ocliiaes Eslado de Santa
Cnlbarlna O Paraná se fundirão em um só
com a denominação de Estado da Santa Cn-
íbarina do Pavoiiá, com um só pr.sidenle,
qtlO será eleito mais liirile pelo eleitorado da-
ijuellas duas unidades du Icderaçào.

No Congresso Nacional o novo listado será
representado por tres senadores c lautos
deputados quantos puderem dar as duas po-
piilacões reunidas.

Florianópolis c Curltyba, actuacs capitães
desses listados, se tornariam sedes de duas
grandes y.ib-prefeituras, devendo ser edifica-
«Ia a nova capital do grnntfc Estado de San-
tn Colhnrlna do Paraná, sob moldes moder-
nos, no planalto do Contestado.

Ao (|ue soubemos ainda, o Sr. presidente da
Republico eslá estudando a proposta para
dal-a dentro de breves dias ao conhecimento
dos Srs. governador o presidente do Paraná c
Mania Calhnrlna, que v*.m a esta capital a
chamado de S. Ex. c das bancadas fcdcracs'yesses Estados.

A publicação dessa proposta, podemos ac-
fcrescentar, está sendo guardada com grande
slgillo, devido nos justos receios de que a
perturbem pessoas que tenham interesses sa-
[•nliçados com essa solução,

Entretanto, é absolutamente cerlo que o
irais Importante representante de Santa Ca-
íharinn não se opporá, cm ultima onalyse, á
realisação da proposta c que os membros
jnnis procnilnelnes do Pnranâ concordarão
também.

Cssa solução, finalmente, será a vencedora,'raso os interessados não cheguem a accôrdo'para outra melhor.

Política do Piauhy
O Sr. deputado federal Joaquim Pires rc-

cebeii á tarde o seguinte telegramma:"TTIEUE/ÍINA, 30 — Tenho a honra üa
cominunicar a V. I-'x. que c Dr. Alfredo
iRosn, presidente da Câmara Legislativa, par-
ticipou-mc haver esla concluído os trabalhos
de reconhecimento de seus membros. A Ca-
mara lem numero para funecionar, pelo que
me convidou para apresentar minha mensa-
gem cm dia designado pela lii. Respeitosas
saudações. — Miguel fíosti, governador."

0 novo horário das escolas
municipaes

O Dr. Afranio Peixi lo fez baixar hoje uma
circular declarando que, a partir do dia 1 de
junho próximo, o horário das aulas das escolas
municipaes será, para as do zona urbana, das"10 ás lá horas, c para os dn zona rural das íl ás
11 horas.

r

A pomicultura pelo tele«
grapho

O Sr. ivemndor do llio Grande do Norte c
;ò Sr. presidente do Hio Grande do Sul lelegrn-
plinram hoje ao Sr, ministro da Agricultura

¦sobre as providencias tomadas por aquellcs Es-
lados afim de garantirem representação na Ex-

j posição de 9 de Julho.

& prosperidade gI©e_©s-: g®s nncleós oolonlaes
Ao Sr. ministro dn Agricultura informou

,i> director do Serviço de Povoamento que,
Jtlurante o mcz de abril ultimo, recolheram
©3 colonos locnlisodos cm diversos núcleos
coloniaes, aos cofres públicos, a imporlon-
cia de „:518$102, altingindo a 401:G28$820 a
,'quautia total paga alé a presente dota.___ -»—_^«e___i  

.0 gensrai Thaumaturgo é
t recebido em audiência

esoecial
Em audiência previamente marcada, foi ívco-

Ilido boje, ó tarde, pelo Sr. presidente da rtepu-
• blien, no palácio do Cattete, p Sr. general Thrii-

innturgo de Azevedo, candidato do p, I,. do
Amazonas ao governo desse Estudo. S, Ex.

rconferenciou algum tempo com o chefe da Na-
ção.

Vae ser desanojado
Sr. prefeito

o

Ainda hoje não compareceu ao seu gabine-
te, por motivo de luto, o Sr. Dr. Azevedo
Sodré, que tem em sua residência recebido,

j além de visitas pessoaes, grande cópia de le-
legrammos e carlões de 'pezames, 

dentre os
quaes do Sr. presidente da Republico, mi-
llistros, etc.

A' tarde, esteve no palácio da Prefeitura
O Dr. Eusebio de Queiroz, da casa civil do

. chefe de listado, c que commiinicou ao Dr.
Álvaro Rodrigues haver o Sr, presidente da

('•Republica de terminado no Sr. ministro do
[Justiça escrever uma caria no Dr, Sodré.
fdesanojando-o.

"Para uma extradição
h O Sr. ministro do Interior reconunondou
:ao chefe d» policia providencias no sentido
,çle ser apresentado amanhã an Supremo Tri-
jtmnril Federal o allcmão Eriederich Theodor
ivort Amthes, cuja extradição vae ser jul-gada cm sessão de amanhã.

-I—OKWS».': -O NOSSO OURO

jfciA GRANDES CO Al PT*ADORES
jLDAS NOTAS DA CAIXA DE

CONVERSÃO
j' Ila mnilo tempo que ns notas da Caixa
I 3e Conversão oram compradas parcimonio-
| isamente com o ágio ile ií ","; hoje, porém,

j apparéceram compradores francos a 4 °|°.
I Cela manhã foram destacados compradores
{ idas nolas-ouro :i 4 0|" de ágio, sendo que
| f) Banco do Brasil procura adquirir de.
\ Srompto mil contos c os bancos allcmãcs
j jtfbalqncr quantia além de cem contos, no quesão acompanhados por nltouns particulares c' capitalistas. !

Dir-sc-ia qne a Caixa de Conversão está a
I reabrir nu o Banco do Brasil a retirar ouro
i&mocdotlo, c. os bancos estrangeiros esperan-
Ido que o B. B. lhes vá buscar as nolas-
, Ouro, como maior ngio, como sempre tem
I acontecido.

—- ¦» «eSOfr—»-«_—.-¦- ¦¦¦_—.,¦-.¦_.,—w— „

A Sra. Wencesláo presta au-
I kIWo ás victimas do morro

de S. Antonio
l Recebemos boje á farde da Exma.- Sra'.
Jvenccsláo Braz a importância de 200$ pura[•unlar aos donativos que. A NOITE eslá rc-
tolhendo cm favor das victimas do incêndio!
fio morro de Santo Auloulo. i

Is qn 1019

Antes tarde do que nunca
O Conselho do Mlnns so reuniu

pela primeira voz
De accôrdo com os disposições do regula-

mento de U de janeiro de 11)15, (pie dlspüc so-
bre n propriedade de minas, rcunlu-sc hoje,
na Próla Vermelha, sob a presidência do Sr.
ministro da Agricultura, o Conselho de -Mi-
nus, fazendo-se representar os Srs. Drs. Cos-
Ia Seiina, tlTrcctor da Escola de Minas de Ou-
ro Prelo; conde de frontin, director da Esco-
l.i Polvlcehiiicaj Alberto de Magalhães, (lon-
zaga de Campos, director do Serviço Gcologl-
eu; Arrojado Lisboa, Arthur liensiisein, dl:e-
clor das minas da Passagemj Joaquim Al-
incida Custosa, ciigcnholro chefe de minas de
mangonez de Uucíii/.; Rodrigo Octnvio, con-
Miltor geral da Hepiihlica, e ,losí Pompeu de
Souza, secretario do dilo conselho,

O deputado Augusto de l.ima, que durante
os trabalhos leu um extenso mcinorr!, com-

! pareceu como representante do Sr. Dr. Jorge
j Chnlmors, director das minas de ouro clc
Morro Velho,
1 Aberto o sessão o Sr. ministro da Agricul-• tura, depois de agradecer a presença de todos
aquellcs membros do Conselho, salientou a

I Importância dos trabalhos nffectos ao estudo
de todos o desenhou cm largos c patrioti-
cos traços o futuro que nos aguarda si nos
preoceuparmos de perto com a exploração das
riquezas do nosso invejável sub-solo.

Em seguida S. Ex. nomeou nina commissão
do Ires membros para sc encarregar da dis-
trlhulçõo dns serviços, composta dos Srs. lio-
drigo Oclavio, Gonzaga de Campos c Almeida
Lustosa. é

Falou depois o Sr. Gonzaga de Campos, que
começou enumerando as questões « serem
propostos oo Conselho, que dividiu cm seis
grupos, O primeiro desses grupos se refere ás
questões que se prendem ás jazidas de dia-
mantos, de alluviões de ouro, de inangaiicz,
lungslcnio, zirconio, mano, lautalo, vanaiiio,
petróleo, as quaes ainda não sc sabe si <!c-
verão" ou não ser consideradas como minas.

Logo depois S. S. abordou a questão de se
apurar quaes devem ser ns exigências dos
.juizes de comarcas nas comniunlcações dos
inventores e si de taes exigências devem con-
¦•lar ns provas de que as pesquizas foram fei-
Ias, bem como amostras, memórias e plantas,
conforme é exigido para as minas pertenceu-
!cs :'i União.

Pediu tombem bases para a regulamentação
minuciosa de certos artigos da lei de G de ja-
neiro de 1915 e a regulamentação das regras
Lechnlcas para a garantia da protecção ilo
solo e pnra segurança do pessoal incumbido
dos trabalhos de minas, lembrando que, no
caso de serem julgadas preferíveis as leis do
Congresso, se deveria apurar a necessidade de
serem olferecidas ao mesmo as bases para o
estabelecimento de locação de serviços. Além
dessas idéas foram aventadas algumas mais
que sc prendem ás áreas de concessões, es-
ludos hydrographicos c regulamentação poli-
ciai de minas.

Debaleu-sc então ligeiramente a questão da
propriedade das minas, sob seu aspecto con-
stituclonnl, tendo o Dr. Rodrigo Oclavio oc-
casião de apresentar certas considerações,
apontando alguns Inconvenientes, que aliás o
Sr, ministro da Agricultura provou poderiam
ser facilmente desviados*

Alguns minutos depois encerrou-se a ses-
são, havendo o Sr. ministro marcado reunião
paro o dia 30 do entrante.

Nessa reunião os membros do Conselho de-
verão apresentar os resultados de suas invés-
ligações o estudos, de accôrdo com a distri-
buicao feita á ultima hora pela commissão dos
tres.

¦«tj-ofc--

ie Eis»»
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Conforme telegramma .recebido esta tarde
pelo Jockcy-Glub, foi fcslc o resultado da
grande prova "Derhy de Epsmn", cm 2.400
metros e £ 0.500 de prêmio, corrida hoje nn
Inglaterra: Fifinclla, cm 1°; Kwang Sú, cm
2", c Nassovian, em ;(". Estes dous ultimes
tiveram Cguacs collocaçõcs no clássico "Dons
Mil Guinéos", realisado a ii do corrente om
Newmarkel. Fifinclla, por Poiymelus c Sil-
ver Fowl, c propriedade de Mr, E. Hulton'S.
¦. »". » .asma- «

â l'ifa psl© I@ipo
João Francisco José Maria, quatro nomes de

uma só pessoa, entendeu, em companhia de Ma-
noel Pereira dos Santos, ambos vadios de
exigir parle ila refeição de João c Pedro Sil-
veira Fernandes, quando os dous cozinhavam
no cáes do porto, em frente ao armazém n. 17.
Oppondo-se estes, os vadios aggrediráni-n'0,
sendo presos pela policia dó 2" distrieto.
'- "•¦— —¦ »¦—Itj-^ta^—» I...-.-...I—.I— i i,._ii_„._-._

elogio official
sros

O Sr, ministro do Interior enviou um offi-
cio ao eommandante do Corpo de Bombeiros
ologiando-o pelo resultado das. experiências
feitas hónlem no rebocador "Aquarium",
daquella corporação.

-»-«Sjt>í8»—«-

Marinha mercante
O Sr, Souza c Silva vae apresentar á Câmara

um requerimento solicitando ao governo infor-
inações sobre o melhor meio de desenvolver n
marinha mercante nacional.
.-___-__-___ »—s33fe» ¦ ii ¦

0 Sr. mlolsfro ii Fa-
mui
O Sr. ministro da Fazenda, depois de ter con-

ferenciado longamente pela mordia com o Sr.
senador Bulhões, auScntou-sc de seu gabinete,
indo aos Ministérios da Marinha c da Guerra
afim de conferenciar com os seus collegas des-
sas pastas.

S. Ex. já havia eslado no Imprenso Nacional,
inlcrcssando-sc pela conclusão da proposta do
orçamento geral da Republico para o exercício
vindouro a r*i remcttido ao Congresso Nacio-
nal, para o devido estudo.

Com os seus collegas o Sr. ministro da Fa-
zenda esteve trocando idéas a respeito, A' Ir.rde
S, Ex. regressou ao seu gabinete.

O Sr. Dantas em palácio
Esteve boje á tarde no palácio do Cattete,

or.de foi recebido pelo Sr. presidente da He-
pública, com quem conversou longamente, o
Sr. general Dantas Barreto,

¦¦¦ --- tf—"TTjfifr^- 

Mm mim ia faltada
ia m* mi

Tendo o Dr. Silva Castro, juiz da 2* Vara
Criminal, requerido, para proseguimento dos
trabalhos, do processo crimina! sobre irregu-
laridades apontadas cm títulos da Standard
Oil, ao seu collegn da 2* Cível, o desentra-
nha mento dos nulos da fallcneia que foi
mandada encerrar, de documentos necessários
aquellcs trabalhos, respondeu esle não ser
possível aulorisar o requerido, cotlocando, to-
dnvln, á disposição do juiz criminal, os autos
da fallcneia, que. no cartório cível, ;.,-.»derão
ser examinados devidamente.

n <w

Ultimas noticias
da guerra

(Recebidas ate ás 18 horas)

VERDUP
Os nllcmacs não
olham a sacrifícios

do vidas
Py\RlS, 30 (Havas) - Aprfs um ro-

pnuso cie 24 horas c cm seguida a uni
interino bombardeio devastador, os alie-
mãe; recomeçaram os seus furiosos ala-
ques na região de Verdun. Apezar, po-
rém, da violência que empregaram, só
ao quinto assalto puderam os .if.es
tomar p. nuns t ezenlos metros de irin-
cheiras avançadas.

Os resultados cl'.:.!;. não esião, por-
tíiiilo, cm proporção com o esforço, nem
com os sacrifícios feitos.

As terríveis perdas infligidas ao íni-
migo. graças ao poder destruidor da nos-
sa ai limaria c íi extraordinária coragem
dos nossos infantes, nem com um corpo
de exercito podem ser suppridas.

A Grécia entrará des*
ta vez?

ATHENAS, 30 (Havas) - As tro-
pas grecat, fortificam-se activamente cm
Demir-Hissar.

Corre o boato de que alguns officiaes
bvlgaros c allcmãcs entraram j«1 na ci-
d?de.

As ultima, noticias dizem que no se-
cíor de Kilindir-Orsovo, já houve encon-
tros de patrulhas.

A olfeashra ansMaoa
Prosofjuo Intensa a
luta—Os austríacos |á
perderam 73.000 ho-

mens
LONDRES, 30 (A NOITE) - A of-

tensiva austríaca continua a desenvolver-
se na frente italiana, com maior intensi-
dade no valle Lagarina c nas margens
do Adige, do Arsa e ao sul de Posina.

Os it.liJtnos, segundo informa o ul-
timo communicado official recebido de
Roma, repelliram todos os ataques do
inimigo no planalto do Asiago, retoman-
do ali a offensiva e causando aos aus-
triacos enormes perdas. O combate pro-
longou-sc durante muitas horas e reves-
tiu-se de grande encarniçamenlo. Os iva-
liano.s retomaram as posições que haviam
perdido c consolidaram-nas.

Na região de Plava, a luta também se
intensificou, estando ali empenhado um
violentíssimo duello de artilharia. Em
Monfalconc o 14 règin:.... -2 infan-
taria italiana salientou-se numa acção
brilhantíssima, contra as posições inimi-
gas. Os austríacos que cercavam as ba-
terias do monte Mosciach foram obriga-
dos a abandonar as suas posições.

A Turim chegaram 664 habitantes das
aldeias do valle Sugana, evacuadas por
ordem do generalissimo Cadorna, visto
estarem ameaçadas pelo fogo dos aus-
triacos.

Falando aos jornalistas, declararam es-
ses civis que um batalhão austríaco que
assaltou as posições italianas em Coni-
Zugna foi completamente anniquiíado.

Os cálculos mais verosimeis feitos so-
bre as perdas dos austríacos desde que
elles iniciaram a offensiva na frente ila-
liana estimam em 73.000 homens as bai-
xas qtn soffreram entre mortos, feridos
e prisioneiros.
As baixas allemãs
LONDRES, 20 (A NOITE) -- O Ministério

da Guerra, numa nota enviada aos jornaes,
faz a recompHaçõo das listas de baixas ai-
lemos, cxccptuaiulo as listas relativas á 111.1-
rinlia de guerra c As tropas das colônias.

Essas listas demonstram o seguinte:
Feridos c mortos em combate, 664.552 lio-

mens, c mortos por enfermidades diversas,
41.825, no total de modos de 705.877 lio-
mens. Aprisionados, 137.7ÍI9 homens, e cx-
liaviatlos, 107.031, no total c'e 334.883 ho-
mens. Feridos gravíssimos, '-185.515; feridos
curo veis, 254.627; feridos leves, 1.023.212,
e feridos (pie puderam continuar combateu-
do, 117.050, no total de 1.781.310 homens.

O total das baixas allcmãs é, pois, entre
mortos, feridos, prisioneiros e extraviados,
segundo as lislas publicadas pelo governo ai-
lcmão, de 2,822,070 homens.

Um S)ravo condecorado
PARIS, 30 (A NOITE) — Foi condecorado

com a medalha militar o soldado Projaux
qne, desde o inicio da guerra, vem còftiba-
tendo heroicamente nas linhas fraii.ezas,
tendo recebido ate agora 70 ferimentos.

A Grécia cúmplice na
?asão do seu terri-

PARIS, 30 (Havas) — O "Matin" diz qno.
segundo affirmam os diplomatas dos paizes
neutros acreditados cm Roma, a recente ayan-
cada dos búlgaros na Mocedonia grega foi le-
vada a cfTeito cm virtude de ura accôrdo for-
mal secreto enlre a Bulgária' c a própria Gre-
cia.
Um transporte ausída-

co a p.íjue
ROMA, 30 (Havas) — Um vapor de grande

tonelogcm, ouc os austríacos tinham adapta-
do a transporte de guerra, foi afundado an-
te-hontem ó noite, no porto de Tricstc. por
Um torpedo italiano.

Communicado ailemão
O quartel-general ailemão communira cm

data de 20 de maio:
"Monitores inimigos que se approxiniav&m

da costa flamenga foram postos em fuga pela
nossa artilharia. Os nossos aviadores bom-
bardearam com exito a estação aeronáutica
de Fumes. Em ambos os lados do Mosa o
combate de artilharia continua com a mesma
intensidade dos dias anteriores. Dõus fracos
ataques francezes contra Cumiórcs foram rc-
pellidos com facilidade."

lais uma.,,
E nao será a ultima

Eugênio Clapp Martins, empregado na "ga-
rage" á avenida Mem de Sá n. 10, qüeixou-sc á
policia do 12" distrieto de (juc, hontem á noite,
cm pogomento de um pneumalicOjO ajudante de
"cliâuffeur" conhecido pela alcunha de "Rato
Branco" passara-lhe uma cédula falsa de 
10090*00.

A policia abriu inquérito c está A procura de
''Rato Liruu(x.".; . —• - -

á
O Sr. Ruy Barbosa acceitou

o convite que lhe fez
o governo

lia dias corre o nótlcln de que o governo pre-
tende mandar á Argeiitina uniu ciubalxodii cs-
peclal icprcscnliindo o llrasil nas solcniiildadcs
coinineinoralivo.s ao centenário da Independeu-
ülil, Segundo aludo as noticias quo lêm circulo-
do, o governo convidara o Sr. conselheiro \\\\y
lloiboMi paro presidir a mesma embaixada.

llo.jc foi confirmada a Intenção do governo
com a noticio official de que o Dr. Lauro Mui-
ler convidara o Sr. conselheiro cm nome do
governo o quo S. Ex. oeecitara o honroso dis-
iincçiío,

Ao (|ii(i sc sabia no Ciiinorn dos Depulailos a
embaixada será composta do senador bahiano,
do almirante Gomes Pereiro, do Rencrál llober-
to Troinpowsli.v c, talvez, do deputado Pedro
Moacyr.

toa pesEiaisra tlseaÉ^al
Nos corredores do foro corria boje célere o

noticia do que contra o (".velo Tliéalral, (me ex-
pioro o Theatro ila Natureza, no campo de San-
iWnna, foro expedido, pelo jui/ da 1" Vora Ci-
\cl, mandado de penhora cxeculivo, o reipicri-
mento dos Srs. Costa e Chrlátiono de Souza,
concessionários da empresa, por uma divida de
vários contos de reis. O Cyclo funceiona no I'a-
lace TlicoIre, mas ao cliegarcni lá os officiaes
do justiça já não encontraram mais nada. Amudança fora feita pelo madrugada...
_ Iv era isso que se commenlava no foro, com.insistência.

O incêndio do morro de
Santo Antonio

Nova distribuição ris specorros
A's M horas teve hoj. inicio a segunda dis-

tribuição de soecorros aos moradores indi-
gentes dn morro de Santo Antônio, que se
viram atirados ó extrema penúria com o iu-
cendio que lavrou ha dias naqiicllc morro.

A subida do morro regorgilava de pobresandrojo.sos, dos mais cdosos c arcados ás
mais tenras creancinhas.

Um frêmito de anciedade perpassou por cs-
!a turba ao sc opproxiinarem as pessoas ila
commissão da Associação Prolcctora dos Po-
bres c Crconços.

Dentro em pouco essa conunissõo, que sc
compunha das Sras. Idalina da Fonseca Pes-
soa c Silva, fundadora da Associação; An\'c-
Una Fogliani e Adelaide Amélia da Silva, Va-
zia a distribuição de roupas, pão c dinheiro,
mediante à apresentação de cartões previa-mente distribuídos.

Efii de ver aquella chusiha de mendigos
esfarrapados a gabar, com avidez, calça», ca-
ml sas, paletols c outras peças de vestuário.
Assim, não raro se via entrar um homem rc-
eamado de remendos e cm mangas de camisa
e sair enc.isacado,

Uma hora depois estava terminada a pie-dosa distribuição, vendo-se ainda no local ai-
guns mallrapilhoô risonhamenle palestrando
sobre as dádivas recebidas.

.»>

Vae ser impetrado "liabeas-
corpus" á Côite de

ação

Entram em vigor hoje,
meia-noite, os novos horários

íajentral
A policia toma providencias

para evitar a perturbação
da ordem

Enlrnm cm vigor, ,á mela unlli» de hoje.
ns modificações do horário geral da Central
do llrosll com a flupprcssllo provisória de
trens.

Foram iludas hoje, ii tarde, as providencias
necessárias para o oiigiiiento dos com|>psl-
ções nos trens de subúrbios. Os horários fo-
ram hojo tombem afflxados cm todas ns cs-
loções da listrada.

Aos ouvidos dos dirigentes dn Estrada,
mesmo iinlc.s do execução do novo liornrio,
ossini elaborado por haver absoluta falta de
coniliiistivel, já tini chegado noticias viign»
de moulfostaçóos do desagrado por parte da
população suburbano.

O Or. Arrojado Lisboa, director da lustra-
dn de Perro Central do Brasil, temendo pro-
testos de oulro natureza dos alé agora le-
vodos a cffeito, por parle de Interessados
que não querem ver o motivo imperioso que
levou o directoria dn listrada a tal medida,
confcrcncioii esto tarde com o Dr. Osório ile
Almeida, '_" delegado auxiliar. Nessa cou-
ferencia foram combinadas diversas medidas
preventivas para evitar .qualquer perturbação
da ordem.

Pouco antes da mela noite, hora em quo
será posto em execução o novo horário, se-
rão destacadas paro Iodas a estações de sub-
urlilos guardas reforçadas, n mesmo acon-
tecendo na estação inicial da praça da He-
publica. Picará estabelecida umn ronda (ic
cavallaria, dividida em turmas, que percor-
rerá os estações, prompta paro oltcnder an
primeiro chamado, e a guarda dos trens se-
ra lambem reforçada, viajando em cada Irem
de subúrbio um numero estabelecido já de
forças de policia.

0 serviço de ronda e guarda será superin-
tendido pelo Dr. Osório de Almeida, _" de-
legado auxiliar, que escalou nignns supplcn-
tes de policln para auxiliar O serviço, deu
ordem aos delegados dos distrielos cm cu.ia
zona se acham estações da K.<trada de Perro
Central do brasil paro pernoitarem nas rc-
spectivns delegacias e tomou outras providen-
cias julgados necessárias.

0 Sr. Irineu continuou..,
Continuou hoje a commissão de podcrcs,

do Senado, n ouvir o Sr. Irineu Machado,
que, durante longas horas, estudou o pleilo
senatorial de 12 de março ultimo, no Dis-
triclo Federal.

S. Flx. abundou nas mesmos considerações
bonlem expendidas, com o fim de provar que
6. o eleito c que o Sr. Thomaz Dclfino obteve
um numero mínimo de votos.

A sala da bibliotheca, onde sc realisam as
reuniões da commissão de podcrcs, estava de
tal forma cheia de gente, que diversos sena-
dores, entre elles o Sr. Raymundo de Mirnn-
da, membro da commissão, não conseguiram
entrar para assistir á replica do Sr. Iriucu.

Appcll;
Amanhã será impetrada á Corte de Appel-

lação, pelo Dr, Inglez de Souza Filho, uma
ordem de "habeas-corpus" om favor dos nr-
listas e demais empregados dã empresa Lou-
reiro, para o desempenho da peça "A águia
negra". Decidiu o Dr. Inglez de Souza Fi-
lho impetrar a ordem á Côrle, A vista das
informações (|ue prestou o _° delegado aux;-
liar no juiz da 3a Vara Criminal, affirmando
ler sido a ordem de probibição emanada do
chefe de policia, motivando que o juiz jul-
gasse prejudicado o pedido, por ser incom-
potente para o julgar.

' —-— -¦¦¦' ¦ ¦»—frfrS* < ¦ —.—¦—_„ „„_.,¦.,»* falta de provas, li-
vrou-se do xadrez

O Sr. Moreira Mesquita movia uma acção
de deposito pela 4" Pretória Civel, contra Fer-
liando de Pinho, e, tendo ficado provada o
infiilclidade deste depositário, contra elle foi
expedido mandado de prisão. Nesse ponto,
porém, entrou Pinho cm accôrdo com o Sr.
Mesquita: dar-lhe-ia um automóvel "double-
pbaeton", u. 1,572, que se achava no Deposi-
to Publico, por haver sido encontrado em
abandono na via publico, automóvel que com-
prnra a Caetano Bcrnardini, seu proprietário.
Aeceito accôrdo, Pinho se dirigiu ao Deposi-
lo paia retirar a carruagem e, então, soube
que o próprio Bcrnardini já a havia retirado,
tendo pago a multa, aproveitando-se do facto
de a licença estar ainda cm seu nome. Der-
hardiiii foi processado e denunciado pelo 3"
promotor público. Por despacho de hoje, po-
rém, o juiz da 3* Vara Criminal Dr. Albu-
querqiíc e Mello, não tendo encontrado nos
autos provas da criminalidade de Bcrnardini,
por não ter havido testemunhas que posili-
vãssem o faclo, o ímpronúncioü afinal.

Desaccumulou "para não
acci-mular," mas vae

0 material das escolas
ícas

accionar a
Vae ser julgada na 1* Varn Federal uma

questão de direito interessante, suscitada pe-
Ia "lei das aceuniiilações".

O Dr. Eduardo Habello desempenhava os
funeções de assistente do Laboratório Nacio-
nal. listando vago o cargo de substituto da
lã1 secção da Faculdade de Medicina, reque-
rcu c obteve da congregação desta Faculdade
c do Conselho Superior do Ensine a sua no-
menção para aquelle cargo.

Mas, apezar da approvação do Conselho c
da congregação do requerido pelo Dr. Eüuar-
do línbello, não quiz o ministro noineal-o,
por entender que iria elle accumular fim-
cções publicas remuneradas. Optasse por
uma, c o caso seria resolvido. Pediu o Dr,
Rabello demissão do cargo de assistente do
laboratório e o ministro o romeou para o
da Faculdade de Medicina.

Agora, propoz elle uma acção no Juizo Fe-
dcrnl da Ia Vara, para o fim Ce annullar o
acto que o demitliu do laboratório, allcgan-
do que só pedira sua demissão por ter sido
a isto constrangido pelo ministro, por coa-
cção,

> -a«p»i i

Â Câmara em resumo
A sessão de hoje da Câmara dos Deputados

foi presidida pelo Sr. Vespueio de Abreu c
secretariada pelos Srs. Costa Hibeiro e Mar-
cello Silva.

Approvada a acla da véspera foi lido o ex-
pediente. O Sr. Fausto Ferraz pediu a pala-
vra sobre o requerimento do Sr. Pedro Moa-
cyr, relativo a contratos ferro-viarios, cuja
discussão foi assim adiada.

O Sr, Pereira I.citc tratou de interesses de
Multo Grosso; o Sr. Fausto Ferraz reprodu-
ziu as considerações que já nos havia feito,
cm entrevista, relativamente ao appello nos
Estados e aos municípios, poro que soceor-
iam a União na aclual conjuntura financei-
ra; o Sr. Pedro Moacyr apresentou uni pro-
jcclo no mesmo sentido das considerações do
Sr, Fausto Ferraz.

A' ordem do dia, não havendo numero pa-
ra votações, o Sr. João Pernoita, cm explica-
ção pessoal, respondeu aos discursos do Sr.
Maurício de Lacerda sobre o Contestado.:

E n sessão terminou As 15 horas.

Em circular hoje dirigida nos irispectorc. cs-
colares, o Dr. Afranio Peixoto rccoinmcndou-
lhes solicitem dos professores uma relação do
material excedente das necessidades de suas es-
colas, para que seja o mesmo recolhido ao alirio-
xa ri fado.

ir. mínlbtro da
um« i»-n

Agricultura Ira
Sp. kflim Lima

¦Sob a presidensein do Sr. Antonio Carlos
esteve hoje reunida a commissão de finanças
da Câmara dos Deputados. O Sr. Alberto Ma-
ranhão leu o seu parecer favorável á eonces-
são de terreno á Sociedade Musical de Con-
certos Symphonicos- desta capital, projeelo
do Sr. Fausto Ferraz, visando animar o cs-
tildo e a cultura da musica no Brasil. A maio-
ria da commissão recusou-se a assignnr o pa-recer do Sr. Alberto Maranhão, ai legando por
outros o Sr. Cincinato Draga que não conhe-
ce essa sociedade, ó qual. aliás, a Prefeitura
Municipal desta cidade já estipendiou um
auxilio pecuniário e cedeu o 'lliealro Muni-
cipal para os seus concertos mensaes.

Em seguida o Sr. Darbosa Lima protestou
contra os actos do Sr. ministro da Agricultil-
ra, (pie ainda bonlem fez nomeações para o
ministério do Praia Vermelha, com flagran-
te c condenmavcl desrespeito á lei do orça-
mento, esquecido de que o momento até está
aconselhando "impostos do honra"'I Os de-
mais membros da commissão apoiaram as
palavras do Sr, Darbosa Lima.

O Sr. Augusto Pestana opinou pelo ardil-
vamento do pedido dos telegráphistas da
Oeste de Minas, sobre a equiparação de •yen-
ci mentos.

Sobre as propostas dos orçamentos para
i(l 17, que os Srs. ministros de Estado já de-
viam desde o dia 20 ter enviado á commissão,
a despeito de as mesmas ainda não haverem
sitio remcttidas ao destino, não houve noticia
alguma e, inuilo menos, reclamação, bem a
contragosto do Sr. Antoúio Carlos, que visi-
velmeute insinuava a seus collegas uma re-
claiuuçãosinliR contra o Sr, Calogeras...,^ ._.

0 Sr- ÉâliÉif'©
Fite vMísí mm quartel
O Sr. ministro do Interior, acompanhado

do seu assistente militar, coronel João Au-
gusto Costa, deixou seu gabinete pouco de-
pois das 15 c meia horas, com destino ao
quartel do regimento de cavallaria da Briga-
cia Policial, situado á rua Frei Caneca.

Recebido pelo eommandante da Brigada e
offloiolidnde do regimento de cavallaria e .lo
4o batalhão, S. Ex, percorreu lodo o quartel,
inspecéionando os corpos e assistindo em se-
guida a exercícios de recrutas a cavallo, visi-
hindo lambem as officinas da locomoção.

¦¦¦ - —¦ ¦-*^J_r-gT'— ......

O CAFÉ
Com alguns lolcs á venda, mas com pro-

cura bem limitada, abriu e funcionou hoje
o mercado. Pela manhã, houve negócios a
lO-ílini), para 1.033 saccas e, no correr do dia,
para mais 742, ao preço de 108,200. O merca-
do fechou indeciso, por ter sido feriadoem
Nova Yorlc, cuja bolsa bonlem fechou com a
alta de 8 a 12 pontos. Não houve embarques
bonlem c entraram 3.19»l saccas, ficando o"stoelc" elevado ao total de 213.532 saccas.

Úi© Conielkd teia
ladeselâvels

Na sessão de boje do Conselho o Sr. Lciie
Ribeiro tratou do projecto do deputado Gus-
lavo Barroso, sobre a entrada no paiz de im-
migrantes estropiados. O orador mostrou que
ba 15 annos apresentou no Conselho um pro-
jecio determinando quo o prefeito se enlen-
desse sobre esse assumpto com o governo fe-
deral. Nada disso, entretanto, sc fe?:. O Sr.
Leilc elogia o trabalho (io Sc. deputado fiar-
roso, reivindicando .porém, para o Conselho
a prioridade dessa medida. A ordem do dia
foi approvada, menos o projecto mandando
considerar de utilidade publica as_çaixas cs-
colares»—- ¦-• - - **--_,

V2Z o Código i
ínnlJitile i

PuOTláenciéss tomadas
1'Mlvcrnm Imjc reunidos nn Câmara nos

Dopulnuos os Srj, Arlliur llciiionlcs, llorln».
so l.im.i, DlllisIlCfl de Abroiiclies, Jo.iuo i,e
Araújo c Maximiano do Figueiredo, membros
do coiiimlssno do Código de Coiitnbllldido,
sob a presidência do primeiro deputado acl-
in.i mencionado,

Feito desde o anno passado a distribuição doi
trobiilhos, a couihils-uo manteve it dcsigiiaçÃa
anterior, o como dos relatores nomeados,
dous dclles, os Srs. Maximiano do Figuciralu
o Joaquim Osório, jó apresentaram os sem
parece res, o Si: Arlliur IJerniirdOí proinultcu
trazer no coiilicciiiicnto dos seus collegas o
seu trabalho, referente á conUiblIldaiÍQ do
Pessoal, nn quarta-feira vindoura, dia em que
terá logar a primeira rcuiiíüo regular do co;n-
missão.

Além disso, cogitou o cominissüo de sub-
ineltcr no conhecimento do Cani.ua uma iu-
dicação que facilite n discussão c volação 'Jo
Código de Contobllldodo aluda esle anno,
sendo por isso modificada a disposição ilo
art. 101 do Regimento, quo exige que a vota-
ção, em geral, dos códigos, só tenha logar uo
anno limiiedlnlo ao da suo apresentação.

li' possível que essa Indicação seja redigi-
da c apresentado a commissão cm uma rc-
união especial) amanhã,

NO AMAZONAS
JA »ii

ro da
da 1*
a pe-

O general Caetano de Fana, niiui'
Guerra, determinou no conimnnilnntc
região militar, general Agricola Pinto
dido do ministro da Vinção, que fizesse guar
dar o edificio dos Correios de Mauáos |)OIuma força do Fxcrcito,

lissa prevenção, como è lacil notar, liga-
sc ii política do Amazonas, pois é sabido quaestão lio Correio ns nelas da ullima elclçãn
para presidente rcaINada nunuelle Estado.

Pessoal jornaleíro da E. F. C. B.
O Sr. Vicente Piragitic apresentou, boje, á

Câmara dos Deputados, o seguinte projecto
de lei: —"O Congresso Nacional resolve:

Art. 1" — li' ncrmillldo aos jorualclros tia
Estrada de Ferro Central do Brasil, sócios da
Caixa Geral do Pessoal Jornaleíro da mesma
listrada, consignar mensalmente a essa As-
sociação, com sede na cidade do Itio de Ja-
neiro, alé dous terços das suas diárias, para
pagamento das contribuições a que sc obriga-
rem com a mesma associação, na forma dos
respectivos estatutos.

1'aragrapho único — A consignação será
averbada na respectiva folha de pagamento,
podendo, em qualquer tempo, ser revogada
pelo coiisignanle, uma vez que este se mostre
quite com a coiisigualaria.

Art. _" — Revogam-se ns disposições em
contrário. — Vicente Piragibc."

O DIA MONETÁRIO
O mercado cambial resgatou, desde a aber-

tura alé o fechamento, 1|8 de "dinheiro". t'«-
Ia manhã os bancos declararam sacar 
12 7|32 e 12 1|1 c, pouco depois eram inauti-
das essas taxas c alguns outros sacando tam-
bem a 12 !) ;i2 d. No correr do dia a taxa de
12 9|82 d foi francamente adiniltida c mellio-
rada para a de 12 6|l(i d, fechando firme a
12 11|32,

Não houve negócios para esterlinos, pedin-do os vendedores 20$ e offcrccendo òs com-
prndorcs 19?800.

As letras do Thesouro foram negociadas
com fi 1|2 0|° de rebate,

A Bolsa de tilulos e fundos públicos este-
ve bem negociado para as apólices da União,
cujo ultimo dia de venda será amanhã. As
geraes encontraram compradores para 111 nos
preços do 800$ a 813$; ns de 1912, em numero
apenas de 12, sendo: 2 a 7805, 5 a 7üó$ c 5
a 800$; das de 1912, desde 774$ a 780? e no
total de 4011 apólices» das de 1911 apenas 41
a 770^", c finalmente das de 1915, cm sua
maioria de 777$ a 780$ c com juros de Ires
mezes a 775$. As apólices municipaes ao per-
tador, de 100(1 e de 1914, foram bem negocia-
das, aquellas a 190$ e 191$ e eslas a 18-1Ç50Ü
c 185$000, As acções do Banco do Brasil su-
birnm de cotação, lendo sido vendidas 173 a
2Q8$ c 200 a 210Ç00O. (Is papeis de especula-
ção estiveram cgtialmente muito movimenta-
dos; para os da Uèíle Sul Mineira houve ven-
das para 300 a 28$, das Minas de S. Jerony-
mo li',0 a 29?õ0f)i 2.050 a 30$ e 200 a 30$50'0,
e a praso 1.000 a 31$, c para Loterias, 100 a
148750.

:25

A INDEPJBNDÈNCràr:
Grande exposição de moveis

Risa do Theatro n.l-Teiophone 476 C.

-Db». E^asaa*do e.e ffillsigaOlsães
Clinica medico, particularmente doenças (to

estômago, pulmão e nervosas. Cura das mo-
lestias rebeldes do pelle o mucosas, arthritis-
mo, syphilis c morpbéa. Da cons. c npplico o"lladium" ás 2 horas ,á rua Sete de Setembro
n. 135.

Construcções civis noluí engonhciro3
Nuno Ozòrlo í^q Almeida 0

Sen-zedsSSa Esoiíes Mendes
«Jornal do tlrasil»,* 5- andar

A* FKriÇA
Participamos nos nossos amigos e commít-

lentes desta praça c- das do interior com quem
mantemos transacçõos, que em 27 de maio ul<
timo dispensámos os serviços dos Srs. Jí)A>
QUIM VILLELA e MAIUO HONORATO, dei.
xando, portanto, desde aquella dala do sei
nossos empregados os referidos senhores.

S. João d'El-Rcy, 30 de maio de 1910.
Hopkins, Causei- & Iloiilüni.

•ic oc: l\Trt.ii,">c chies e clcgantelas as noivas- eompl.nra %cuí
enxovaes no PALÁCIO DAS NOIVAS; — líua
Uruguayana 81), — Rio. — Peçam ealalogos,

Para provar que V. Ex,
tem g^ 

'.. nada mais pre-
©ísíi do que comprar seus
moveis em nossa casa.

tins & C.
URIVES, 39-41-43

OUVIDOR, 93-9Í3

Loteria da Bahia
Resumo dos prêmios da SO* extracção da

1910; 5a exlracção da loteria do plano n, Vi,
rcalisada boje, sob a presidência do Sr. Dr.;
Edgard Doria:
431'4  12;00O?0Ófl
46358 2íO00S000
1804 1:000?000
39GÒ1 .- 5OO.?00Ü

i 49344. .-.-.¦ -,-,-, .....: 500ÇOOD
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ROA lll) OUVIDOR,
1 lurliimi nini- iiipiiin mis iut.11,1, o 01-
vonliigent no publico,

jl liiiu da Quitanda, 70 (cm
llii.i. de
5U-.S I

Maiço,
aulo,

in~lih.il. Ouviilari — II tia Pri-
rua Uuimo ile iNüVfllllbro

Or. ta a 10 da òitva
Moléstias do pui n.io. II. Uruguayana 35

Das 'i ás 4.

Agun sem
fnndega 105

FILTROS IIYGE1A
micróbios. Gonçalves Pinto, Al

..ária Rosa Teixeira
•losé Teixeira Ancédc e seus fillio-

convidam os seus parentes c amigos
liara assistir á missa de sétimo (lia

Santos Dumont festivamente
recebido cm Palmyra e Juiz

de Fora
1'AI.MYHA, ,10 (A. A.) — O ncrnmiuín

brnsllolro Sr, Snnlos Dumont foi aqui fe.
livoutciilc recebido,

Os filiimnoH dn grupo OHColnr o do escola
iiorocblol ennliirauí o liviniio nacional, fn-
lillldo depois o Dr. Joaquim Cunha cm no-mo do privo palmyroiiRO o ruclliiiiilo o poul,'i
lülxulro Novaes versos dr suu lavro cm bo-
iiicuiigcm au grande aviador,

Itcollbon-se, em seguida, o iiiinoço, no qualeoinpoieccrom lodo o mundo offlelnl c ou-
Iras pessoas gradas.

O Sr. Snnio!, Diimonl visitou as fabrica -
o estobelecliiicntos Induslrloe.i. lunslroililo-sc ,bem liupressioniido com os progressos dn ei-
dade,

A's 10 horas rcnllsbu-so um Inuln ban-
(piele uo holcl Cenlnil e ás 'Jl horas a " .oi-
réo" donsanle offcrecldn pelo Club 1'olmy-
rensc, correndo ambas as fc.ilas muito âm-
niiidas,

-UM/ l)K FORA; HO (A NOITfS. - Santos
Dumont chegou hoje, scndo-lbo feila fcRlIvn
recepção na "gare", onde vimos o presidcnle
da Cnin.iru Municipal, vereadores, bandas rio
musica, autoridades policiaes, miiglslralur.i.
políticos, estudantes de vários eollegios incoi-
porudos e grande multidão.

Santos Dumont bnspcduii-sc no Ilolel He-
iiaissunce, onde a niiinicipalidade die reservou
aposentos,

Momentos depois da sua chegada, o avia-
dor brasileiro percorreu a cidade em anlonio-
vel, visitando os seus pontos principaes.

A* noite haverá cspcclncilio de gala no
Polylhcnmn, cm homenagem ao grande piitrl-cio, que seguirá para nlli no iiocliirno,

1»
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Para salvar
a Pátria

Varias idéas, algumas preciosas,
dos nossos leitores

ÊjMWra PATHE' Üi^ira
Pelo teu amor... minha vida

A invasão da Eelgica

ft ..ageilia d» ac.uafidado
___ln

UMA M)iU DE CM I.BITOH AMIGO"Sr. rrihictor. - Aflrcliiu .n saudiiçiln. --
Agora, que um.i exigência dn honro nacional
lorço Indos os brasileiros a serem palriota ,iirini (Io nos llborlnrmOH de um próximo fnlii-
ro do lulela ou pintc.lo.uih, esliangein». se-
|a lieiio n '•quem liver uma Idén c-.te_iia.-n ",

Oro, sobre o imposto de honro temos uma
Idín a si im- merecedora do exame ella nlilvae: h por demais sabido que o llra-.il po.sue vnsllsslmas extensões de (erras eomple-
lanicnlc lueullns. Oulro grande verdade é (|II0
O Urnsll, apparciiHnenlc pobre, possuo iinn
onorme forlun.i particular que dorme inael:-
ca nos meas de seus proprietários, Por MolloGrosso, Minas u (Joynz ba cada "pé de mela '
que nino vez em giro pelos haiicos deciipllen-lia a forliiiin nacional, da modo que laxar
esles capitães myslcriosos cru ata uma obra
humanitária e patrlnlica, l.ni geral esles mil-
Uonarlos ..o possuidores du terras incultas,
laxar estas terras era voloijsnl-ns e abrir.

i campo ú actividade dos sem trnbalbo, liem
sabemos que o impo .to lerrllorial é dn eimi-

| pelcnclo privada dos municípios, mas a Unlilo
| a titulo de silunção precária podia muito liem

dellc lançar mão. CcrlumciiU- havia unia tlil-
flculdadc — u mesmo umn liijintlçn desde
qne o imposto fosse oppllcildo de um modo
geral, mas essa peipiena objeeção seria fácil-
menle removida, As estradas de ferro, quando
prnjeclndas, devem sempre atravessar zonas
econômicas, mas no Ilrasil ba uma anomalia:
as terras cortados pelas estradas do ferro sito
cm geral abandonadas quando para vnlorl-
sol-os a 1'iiião gnslou milhares de coutos de
ivis, si o poder legislativo taxasse
ras não haveria dinheiro baslanlc
gale da nossa divida de honra?

liuslava taxar essas terras ma
Iradas de ferro a cem réis poi

estas
para

ter-
res-

para assistir a missa de sétimo dia n.isi.n.i ui.Mir essas icrrns margiiiae.s as
(|i:e. por sua exlrenio.o esposa e iiuie i-_c3__> __— estradas dc ferro a cem réis por Idlometro
MARIA mosa TEIXBIHA. mandam! Arr__r!._r_n ____ l___r_i<-/_ _..:>_ •>,l,ul,'ml° ,"*,,e [.«riamos resolvido o problema
resar amanha, ás I) l'_ horas, na MloMJUdlClO UC IS 8 D P ISíl ''V1.'"" "¦¦•",sl°*
de S. .losé, pelo que ficam eterna- 

1,'-'OL'v-,uVU v u '" li'' V' Lli Jü Talvez essa nossa idéa seja o ovo de Co-
gralos. A Associação de Imprensa recebeu dc Col- '"'"bo. Não será? Agora que respondam os
jggg~«!^!~ggggggjnjggggMg«ggwggMn latina, Espirito Santo, o seguinte te'.-- competentes — Do leitor amigo, JJnndo."

p, , _ 
' 
«nimina: MAIS UMA CONTRIBUIÇÃO

OcU.ÍB C>__Sc_ OtUc. 
"Atfradcço confortante apoio acaba ore- "Illmos. Srs. rcdoclorcs da A NOITE — Te-

. 
~ stai .ne essa. digna associação, difficuMosn "bo visto nos ulllinos números desse jornal

_'*\ i-é s- f. »*. _~% •?¦_'_ _ - ¦ •__ c illr .'!¦(¦! it*i :i pppíwI _i i .mI_i _- ii,ii_ fi et,, ¦ ¦ _ ____ _._.__,. .1  n nnivirtn _*___ > _.. I _ _ íl1 i . .i._ i. 1 *

matriz
incute

Da Santa Casa para
o necrotério

Em diffcrenlcs cnfcrninrio3 do Sanla Ca-
sa fnllcccrnm de hontem para hoje nada me-
nos dc Ires enfermos, cujos cadáveres foram
removidos para o necrotério policial. São
ellcs: .losé Queiroz, com 2_ annos, pardo, re-
sidente cm Ribeirão dns l.ages, du onde veiu.
no dia 20 do corrente, apresentando quei-jmaduras generalisodos, por ler sido victima
de nm accideiile; Porcina Gomes, com
annos, moradora á rua Bomjnrdim n. '_
recolhida uo dia 16 de abril, com unia per-jna froeturad.. por ler dado uma queda, e
Maria Monicn da Conceição, de côr preta, I
com 70 annos, residente :i rua Frolicb que,
por ler sido atropelada nn avenida Pedro
Ivo, ali tivera entrado apresentando fractu-
ra do crnnco.

Agradeço confortante apoio acaba preslaii-me essa. digna associação, difficuMosn
inei-geneia ereada pelos dcsvnrlos negregadi. .

governo Marcondes, esinag.iiido liberdade
imprensa, que tem lido altivez coudemuai
netos immoracs dos déspotas do opinião pu-blieo."Tarde" continua fechada, ausência ab-
soliita garantias postergadas pelas arbitra rie-
dades policia, que serve pretenso governol-criinrdino.

Tive necessidade trniisporlnr-mc Collatiir.l.•-oli- \ kitinm compnnbin outros rednetores c gerente, afim-' escapar novas violências projectadlts contraU.\ mim.
Affon

amigos meus. Agradecimentos — Dr
;o l.yrio, direetor da "Tarde".

——. -m»» 
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0 patriotismo portuquez
Tktt' Dentro dc breves dias exhibir-se-ã

na tela do Odeon, o frequantado cinema da
Avenida, um lindo film patriótico. Trata-se
de uma cshibiçüo documentada, pois (pie paraisso foi obtida concessão d. governo portu-
guez, dc interessantes preparativos de guerrada glorioso Marinha e do bravo Exercito da
querida nação irmã. Ver-sc-ão aspectos curlo-
sissimos de manobras de corpos de exercito e
evoluções empolgantes da Armada portugue-za, apresentando ainda o oüroetivo de serem
revistos quadros panorâmicos o paizagens
que cammovem. Esse. bellissinio film decorro
em mais de mil metros e terá por certo umêxito extraordinário.

 « —?» i ¦ ¦

PO EE _iRf_ÍÍZ li' o niellior e
não é o inuis ca-
ro. Adliercnte,
medicinal oniui-

to pcrrunindo. Caixa 2.Ç50O, polo correio Ü$2(J0,
\-íidc-sc om iodas as Perfumnrias, Pbarmncias
e Drogariascno Deposito: Perfumaria Lopes,
Una ürugunynna li, líio.

Mediante I0Ü rs. do sello enviaremos o ca-
talogo do

CONSELHOS DE BELLE2A

-^••»-

A reducção ao imposto sobre
a importação do assucar na

Argentina
.BUENOS AIRES, 30 (A. A.) — O Dr.Francisco Oli ver ministro dn Fazendo, rc-
ferendará hoje o decreto que reduz o impôs-to sobre u Importação do assacar, em vistadc necessitar o consumo interno de mais/0.0GO toneladas desse produeto,—«—t- -

Associação dos Empregados
ío Commercio do Rio de

Janeiro
A commissão direclorn, desejando põr-se emcontado com os Srs. associados, consoante oappello que lhes dirigiu, no sentido de ou-vil-os, seja para formularem as suas quei-xa:;, seja pnra a orientarem com os seus con-solhos, neste momento em que a Associação

l-esnrgo pela vontade dus seus próprios as-sociados, fixou as quartas-feiras, ãs 20 horas
para semanalmente aguardar a sua visita.

E multo prazer terá a commissão de receoel-os si assim qiiizerem honrar essas modes-las reuniões,
fiio de Janeiro, 30 de maio de 1010.

Pedro Xavier de Almeida, 2° secretario.

0 "Rei Pequeno" e dous da
sua "corte" espancaram

tres homens
^ Estava ligydio Francisco Machado; vulgo"Rei Pequeno'', em sua residência, em D.

Clara, em companhia da praça do Corpo de
Bombeiros X-ntlianiel da Silva e um empre-
gado da Light, quando divisou próximo Ires
vultos que lhe pareceram suspeitos. Comum

0 Alto Porús em festa
do "Alto Piirus" dirigiu-nos otelegramma dc Senna Mad«-

A redaeção
seguinte radi
reira:

"Çommcmornndo a 22 de maio a dala dnrumação do 1 ribunal de Appellaçfio, do lios-Pi ai de Caridade, da egreja matriz e do mer-
;.(lo publico, o Sr. prefeito coronel Avelino.naves, após a missa campal, inaugurou so-Icmncmcnte a Escoln Pratica Assis Brasilinnexn ao Campo de Experiência, facto esse'
juc demonstra a prosperidade do Deparla-jiçnlo. fji-andc concorrência assistiu n essesActos, destacando-se todas as auloridiu. ••'

a mocidade escolar, que sou-pessoas gradas
|lou o prefeito, entoando lambem o hv mm,nacional. Itealisou-se depois encantadoraresla popular no bosque .Municipal. A popu-|açaoj esta siitisfeitissima com essa homena-
geni a grande data puruonse."

meou ...... ...... .
tres, arniaiido-se de cacetes, foram verificar
quem eram. Ao envés, porém, de interrogar,
cbegando-se próximo nos indivíduos entraram
a espancal-os. A custo as vlctimas consegui-
ram fugir dos seus aggressores.

Apresentando todos excoriações, foram á
delegacia do 23" districto, onde se queixaram.São os espancados Serafim Branco, nego-
ciante, Eduardo Maia e Antônio Carneiro,
trabalhadores.¦ A policia abriu inquérito.

A Saúde da Mulher
cura todos os incommodos dc se-
nhonis, taes como : hemorrhagia,
regras dolorosas, regras escassas,lio-

mos. Srs. rcdoclorcs do A NOITE — Te-
nho visto nos ulllinos números desse iornal

t ;i campanha pelo "imposto de honra'' e :.
; propósito de "renda dn União" permitiam-
| me umas informações. Numa época de crise
| financeira como n que atravessamos, e (pie o
I governo, por todos os meios, quer obter ren-
, das para saldar os nossos compromissos, as
j 

taxas sobrecarregam o consumidor, a a vida
publica e o pobre produetos se véeni aspbv-

I xiados de impostos federaes, municipaes e
| estaduaes, assistimos a facl-is como os se-
: guinlcs:

Em .Maranhão cxl item terras da União,
I como as de Itntingn c Mercê-*, em Alcântara;i (.armo, em Rosário, c Mearim, e assim ou-Iras em vários municípios, as quaes perten-

çernm a antigas ordens religiosas extineta iha muitos annos.
Essas terras acham-se invadidas po- nina

população relativamente densa, qu. nellasexplora a madeira, lenha, carvão, moram èlavram, não pagando um ceitij á União, ao
passo que si o governo, por intermédio, di-
gamos, dos seus collectores federaes, e.ver-cesse uma fiscalisação sobre as mesmas eI cobrasse uma taxa de arrendamento, pormenor que fosse, poderia ter nisto uma ren-da bem regular, porqcu se Irata de ' _osma-rias de terras" bníitanlo habitados. Entre.tiilllo, ha destas que nem figuram no arro-lamento do patrimônio nacional, como a^de Itntingn, em Alcântara.

Como uo Maranhão, em vários Estados d.Ilrasil ho terras om taes condições
Mesmo pequena que fosse n contribuição

que se lançasse, seria alguma cousa nessa
quadra dc penúria.

Xo Piaiihy o governo tem ns celeli.es fa-zendas nacionaes arrendadas por Mina bnga-tella, (pie chega a ser um esearneo.
Esles fados reclamara a attençõo e o es-Indo dos competentes."

O PARECER DE "UM BRASILEIRO""Rio de Janeiro, 2!) de maio de 191(1 — Sr.redactor da A NOITE.
Relativamente á palpitante questão

Vingando o abandono
a.i..sã ifleyollou a ex-

amante
fim lem pos rúrnui iiiiiiiiiIüh, Jufío Maciel.ciicliclio, i- Junilllii Maria M ,i, l'iu di.i, pu-lém. Iiouvo enlre elles unia (IIhciimhÃo u .loòn

nggrcdlii Maria n socou, l'nrtn do aturar anbrulalldades, . n.i o abandonou, Indo residiril rua (Imoral Uoldwoll n, yin, cm coiunnnJila
(le Olllro lllillvlilliu

João nfin se confurinoil com o abandono,
empregando todos os esforços paru que ,\in.
lia voltasse a viver cm mui companhia, |-;||a,
porém, (lieidldoinrnlc não o queria mais. lio-
jç us dous enonnlrornm-HO ú rua do Areai,
lírum H horas. Maria fingira mio ver o seu
evaiunnle o eoiiliuuou a comlubnr,

Pslll, pslll, venha cá, ó Maria I
Ella coiitlnuavii,..
João correu e, KCgliiinido-a por mu bnço,

fel-a parar. .- Ollin, deves voltar ou Ic orrependerti .
vainos, decide!,.,

Nada, largiii-nie, não vullo.
Poi, enlão não vollarãs lambem pnrn ooutro,

E João, bruscamente, sacando do bolso unianavalha, Investiu para ella,
Atcrrorisada, Maria qiil_ fuglri Joiío segu-

rou-n, porém, fortemente o, rápido, vibrou o
golpe. A lamina afiado da navalha eiilcn -sc no pescoço dc Maria, que caiu por lerrn,a csvaiar-.se cm sangue. O criminoso deitoua corjyp, conseguindo evadir-se.

Alguns populares correram em auxilio dovieiima, chainnndo a Asslslcncln, que a con-diiziii para o posto central, cnvlnndo-n de-
pois para a Santa Casa.

Do fado teve conhecimento a policia dn11" distrielo, que a respeito abriu iuqucrltu.

Vindos da guerra
¦'- BH___HBB___Í
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ICMBO FOlBFiE

Com os que elicgn.itni da guerra pelo /'um-
pu estavam lambem Gozzoll I.udovlco e Qínii-
nedlnil I.tica, diiiis bravos bersaglierl, quo,egiialmuiile feridos na ardil, campanha dns
montanha*- trcntlniis, fornm reformados e II-
veiam licença pnrn regressar nn Ilrasil.
Trouxeram da Itália os seus gloriosos uni-
formes que ostentam gurbosiimeiilü e ufanos.

-**,««*-

lilinpiiilop ií polídor iinivorsal

EíV! TODA A PARTE

CLARA W1ETT Charutos Ailiados-K^K
uo Havana, a 000 rói..

_**_¦

aos companheiros a suo observação Os «Mm__VÍ„ _ i C il»*pall>1 tanke 'lueslão do
.rmnndo-se de cacetes, tem Si™ n '._,_.° lle..]. onr_ > ("'c " s'-- presidente da

res brancas, males da edade critica

DESPERTADORES B.BY-BEN 15$00

¦nmaxa

Casa ISIDORO MARX
•13 8, OUVIDOR

T- "~fúi"-fBB_p ..

As despedidas do Internuncio
Apostólico em Buenos Aires

, BUENOS AIRFS, 30 (A. A ) — Todos os
jornaes publicam minuciosas noticias da bri-
lhnntissinia manifestação de apreço feita ao
internuncio apostólico, monsenhor Aehillcs
í.ocalelli, hontem realisado no Collegio de
S. .losé, e organigada pelas associações ca-
tbolicas desta capital, que eiiliegaram ao re-
presentnntc diplomático da Santa Sé um per-ganunho com bellns illuminurns, contendo
uma mensagem de despedida,

A' noite teve logar no Joclwy-Club o gran-de banquete de despedida, offcreeido pelo mi-lustro das He!ações Exteriores, Sr. Murafu-re, ao internuncio, como decano do corpo di-
plomnlico aqui acreditado, que acaba de serremovido para a nunciaturn de Bruxellas.

Ao banquete assistiram Iodos os diploma-ias estrangeiros aqui residentes, bem comoos arcebispos de Buenos .Aires e l.a Pintaalém de outras eonspieuas personalidades ec-elesinsticas e civis, especialmente convidada;.
-——~-——- —***-> ¦***}*!*&•—~*~ , —_

. dalthazaf Brum reassume
a direcção da pasta do Interior I

uruguaya
MONTEVIDE'0, 30 (A. A.) — Reassumiuo direcção da pasta do Interior o Dr. 13.!-thazor Brum, que já gc nchn completamentereslalieleeulo do aecidcnle que soffreu po.-oceasião da inauguração do Congresso Ruralna cidade de S. José.

„„ *"—*att-_>B_i*- ¦¦__.—.^.. ,

Dr. Araripe cFAlbuquerque

-*s. Pmt® da Rocha
Targino _Sibe__«£6

e 8»;-,*' Fea»Bía.ídi©s
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0 caso do marquez

Republica apresenta como o único paru sal-var a situação do paiz, parece-me, Sr. reda-ctor, que S. Ex. deseja, dc preferencia, o sa-eriticlo das classes productoriis, dnquelles
que nenhuma responsabilidade lém desla des-
graçada situação, esquecendo-se S. Ex. que aresponsabilidade cabe aos politiqueiros, dau-do ma applicaçao aos enormes impostos quea população paga com os maiores sacrifíciosS. Ex. deve bem cnmprebcnder que, antes de
qualquer cousa, o sacrifício deve começar porS. hx., qne durante quatro annos, sem' traba-lho algum, percebeu os vencimentos de vice-
presidente da Republica. Depois de S. Exapplicar as medidas que abaixo menciono!
pondo em prova o seu patriotismo; então sinao tor ainda suffieicnte, appelle-se'¦ para oimposto de honra. — LTm brasileiro.

Medidas econômicas:
Extincção do Ministério da Agricultura;
Augmento dos alugeuis dos próprios nncio-mies, cobrando-se, no mínimo, 30 "\" dos ven-cimentos dos empregados que nelles residem;
lixtincçao complela dos passes em estradasdç lerro d.a União, sem excepção de pessoaalguma;
Fiscalisação enérgica na arrecadação dc lo-das as rendas;
Desconto nos vencimentos do presidente cVice-presidente du Republica, senadores, depu-lados, empregados públicos, officiaes da Ma-ri nha e do Exercito c exclusão de todos osempregados públicos que tiverem menos dedez annos de serviço publico;Acabar definitivamente com a prorogfiçãodas sessões do poder legislativo. " '

P. S. — Os empregados públicos poderãoctizer que c les nao lím lambem responsabili-
aatle da mil situação do paiz. Em resposta
porem, direi qne, si uma casa commercial cs-ta em mas condições, os empregados soffremas conseqüências disso; assim, é mais justoque elles, que suo pagos pelo governo, sejamsaei-iticados do que os comiiierciantes, indus-triaes e agricultores, médicos, advogados. '>n-
genhciros, etc., que com grandes responsabi-lidades e pagando impostos já bem onerososvivem com as maiores diffieuldades."

9
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Vae ser crendo o Centro Medico
Brasileiro

Por estes dias, haverá unia grande reunião de
médicos, nn Academia Nacional dc Medicina,
afim de tratar de assumplos concernentes aosinteresses dn classe.

•\'o meio mediei) reina grande nncicdnde porsemçluanlo idéa, pois nessa reunião voc-sc tra-lar dn fundnçflo do Centro Medico Hrnsllciro.
A duninissao que vae lançar a feliz iniciativa

nutre esperanças do ver cm breves dias o CentroMedico Urnsiiciro prestando a seu valioso au-Silio a classe medica em geral.
—.—<i>fc»i i

MISSAS

Re.sOiu-se amiiiiliá;
.losé do Cnnii.i I.cal, ns íl boi,- nn oarcJade S. Francisco da l'nu|ii; llenu.oeglldo <•;,..mes dn Silva, á-, il, uo iiu-snía; I), lílvlra luCniiceição 1'alva; D. Rlvlra de Miigalliilea \-,li, nn incsinn; Uclzclinaiin í.iinrlu Marló,' }

jl, uo motriz dc S/lo Joiío Uopllsta du l.ncn.f1). Anlonln Al vou ilu Musiiulto Burros, fls í \"\
mi niesino; Anlonio de (juclroz 1'iulo, Ah .na egreja dó Dom Jesus; I). Mnrln dn Cnrnnj1'olxolo, ás !), im egi-eju do Divino Snivndorá run lieniini, 1'loillldu; J< rge de Avllcz, á.H l|'_, na (In Conceição. Engenho de Dcnti .•D, Aiiuu de Azevedo veiga, ás !), nn matrlide SanfAuniii D. Anua Mnrln de Mora.-,, L
0, nu mesma; .l,o-é Joo(|uini da Goiln, ás . i ?na de S. Joaquim; D. Maria Rosa Teixeira!
ás íl 1;'_, na (In São Josói Leonclo .>•• u-!.j
Vianna, ás li, nn de Snuln Rita.

ENTERROS

Fornm sepultados lioje:
No cemitério dc S. Francisco Xavier: Ma-noel Jaciniho du Silva Seixas, nm liarão ,,'eCotegipe ii. W0, co-rf. VIj Alvar,, Lemos, rui

Itnpii .* n. -107; Elvlr-i. lllha de Josó Alexan-dre Soares, moil'0 de Sniilo Anlonio, s'ii.j
Júlio, filho de .1 -.ilio Fernandes da Cosia, r.m
João Alvaljís n lí-A; runceiniinrlo da Im-
nronsn NnelonaJ, Jofto Benlo .Moura, rua Hei-Ia S. I.ulz ii, 52j Francisco, filb<< de JosóJoaquim de SanFAnua, uiorro da Gamboa,
s n.;__}Iai!iiul Dl:.. Hospital da Sanla Casa;
.limo de Oliveira Çarvnllio, Iboalro S. Pedro;
Fur.vdicc, filha d. Wnldemiro Frnncellino
llollemberg, (irai... dos Lázaros n. 18-, R0-munido dn Silva Serrano, rua Senador I'om-
peu ii. „,._-.A; .foi,., filho de Francisco de ,Ie-
sus, e Manoel Machado Bnrbosn, rua Tbeodoró
ila Silva ns. 121 e I.'!, respectivamente; Na-dyr, filho de H, ina Silva, rua BarSo de Co-
legipc n. !); An telinn Domingos Bruno, run
Benedlelo Hlppolylo n. 144; Maria da Silva,ma I). Romana n. 07; Maria do Carmo MelloAraujo, (ravesso S. Salvador n. llii; Maria da(: elçfto, largo de .V. S. do Penha n. 20; llil-
do, filha de Josó Monteiro, ladeira João lio-',¦ ¦¦' n. 30; Cândida Emiliana de oliveira, riu»

; Alda, filha de Eugenia Ma-
rua Vidnl de Negrclros. "!);

Souza, nia S. Leopoldo,
Cosia Comes, rua Senado;*

ilkn, flllin de Januário Ma-

Bello Vista o. :-i
rio do Conceição
José Mal bens d
lflll; Anlonio di
.Alencar n. 205:

OFFICINADEOBRASOA A HOITÊI
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QUENA
CORCUNDA

Já está funçcionando esta secç3o das i
offlclnas typographicas da A NOITE,!
apta para a impress3o de livros, fo* |
Ihetos, avulsos, etc, cm boas condi*
ções de preço, nitidez e presteza.
As encommeidas e iodos os negócios
relativos a essa secçào devem ser
tratados exclusivamente com o Sr. ,1.
Severiano de Mello, gerente, á rua
= Julio César (Carmo) n. 29. =

¦^_J-___..r_______ _-_-!rw-T-r_it»T.j^----ii--ii-1H«pni7ytWifrt___f___Mm.
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In finginento mm
ccHates

rln dn Conceição, ladeira do Faria u. ._;
Theophilo de Almeida Fortuna, travessa das
Partilhas n. 12.

—No cemitério dc S. João Baptisla: enge-
nheiro construclor Orcsles Ferroris, rua Mi. >
do Novo n. 214; I.iliania Carmo Knnes daSilva, run Buenos Aires n. _.'15; nliimno da
Kseoln Folylechnicn Gilberto Virinto de Mi-
ronda Carvalho, nia Dr, .Aristides Lobo, _.íi;
Ulza, filha dc Joaquim Rocha Gomes, rua To-
vares bastos n. 181; soldado Soveriano Mi-
guel dos Sonlos, tlospilnl dn Brigada Policial;

i Isaurindn, filha de Alberto Vieira Bastos, run
Krmcliiidi n 'íl: bconor, filha d. .lontmim
Pereira,^Hospital de S. Sebastião; Luizn Pa-
trocinio de Limn, rua Aqueducto n. Dl: Dulce,

I filha de Mnnoc.l Ignncio de Mendonça, larg,)
Ido Franca n fi- Maria Rosa do Ro:;-ario, ne-
I croterio municipal.
I —Kffectuou-se hoje o funeral de I). Anlo-
[ niella de Oliveira Castello Branco, esposa doIo tenente do Exercito Luiz Castello Branco.
| O feretro foi conduzido a mão da ru-n I)'Polyxena n. 7, casa XVII, até a necropolc dcS: João Baptisla, tendo si-lo feita a inhuma-

ção ;-in earmiro.
—Serão sepultados amanhã:" ¦ cemitério i .- S. Francisco Xavier: _uí-

nçlo da Conceição, ás V2 ho-
Bastos n. 1,10.

dc S. João Baptista: Elvira
i Figueiredo, ãs H, ma Bani-

orret* enire flores)
4 LONGOS ACTOS

Q viint; a.-f^eii^a.

i áo incêndio I
mono le lis Anlonio

Quantia publicada
E. F. II
Duarte Franco
Vara e Ywonc
Por alma de Annibal,
P. 1>.
A. S.
Cruz Vermelho

Total

Hespanhola,,

0439500
39000
Õ.00O
Õ.00O
5.000'_(),U00

109000
100ÇO0O

Um calxelro quo faz máo
negocio

Be Mme. Emílio dos Prazeres Faria recebe-
mos umn loil|,'n carta em q_e contesta que o
Sr. Francisco Monteiro Pires, dono do arma-
zcm ã rua Mariz e Barros n. 337, lhe lenha
pago contas. Diz n.adame que penhorou o Sr.
Pires peln divida contida em duas notas pro-
missorins, vencidas ha longo tempo, feito quecorreu peja .">•' Pretória. Além desse faelo, ma-
daine cita outros, allcgondo que nn policiaesta aberto inquérito para apurar a aifgres-
são de que é aceusodo o Sr. Pires.

Todo o escândalo passado ã rua Mariz e
Barros, ç por nós noticiado com os tilulos
Ocima, foi provocado pelo Sr, Pires, como
vingança.

Mndnmc pretende provar outras allegnções.
'——jfirn i

miro, filha de Ac
ras, rua Gonzaga

—N'o cemitério
Baptisla da Cunh;
bino n. '.',0.

—No cemitério
Fil-ll rudes dc Sá
S. Francisco de V

¦lll I i — —_—¦HWMIilWin Mil

Senhoritas!
Grande surpresa

i" de junho

7i._-.500

¦.uma hal nin que n policia do 5° districto
policial deu pela vasta zona áquella delega-
cia ';'!(.!., onde a jogatina impera, foi ap-

ipivb.ndida, á rui da Assembléa, uma machi-
nn " caça-nickeis"'.

O Dr. Albuquerque Mello, delegado respe-
eti'. o, de accordo com a circular do S" dele-
gado anxiíior, enviou o âpparelho npprehendi-
do á Ciief.iiur.i de Policia, onde foi, depois
dns formalidades indispensáveis, iimtilisnd* I

O marquez dc Cnrvidlincs esteve ncsla re-daççao explicando o caso em que se viu envol-vijlo, hontem. Disse-nos esse cavalheiro quenao sc havia negado a pagara conta ilo seunltautte. O que se deu foi a proposital demoro
nesse pagamento, até (pie o Sr. Nnggib nlten-desse ã sua reclamação, ã vista ifos preços
que lhe estavam sendo feitos, u que, por avi-so de amigos, julgava ser uma exploração.
Ia, entretanto, ao eseriptorio de uma empre-
sa, para encontrar-se com o cobrador do ai-füi.ile, afim de por este lhe ser dada umasatisfação, quando foi abordado inopinada-
mente pelo Sr. Nnggib, sendo obrigado a de-teniler-se, uo mesmo terreno.

iiiif íi mam
O exame dn vistn só deve ser feito porpessoa muito bnbililada; caso contrario, se-ra de gravíssimas consequenèias, A Casa

Vieilas assume toda c qualquer responsa-
htlidndc pelos exames effectuadus no seu ca-
binote, k rua da (Jultanda n. S9.

- feira RATHE' 5 ^- feira'elo teu amor,, minha vida
Pela meiga e sublime Leda Gys
—" ¦¦—¦ '¦ —¦•—-^Wbfis»—_—-_— i

| A exposição Aladas
A exposição artística de Junn .Macias, noAssyrio, lem desperlndo muito interesse erecebido visitas de iodo o inundo social. És-ladistas. celebridades, diplomatas, arti-ias

políticos, jornalistas, estão ali representados!
nas m,us Uagrantes linhas. Além disso, juan.Macias expooe lambem bellns fantasias, ere-i-
soes .suas, muito elegantes no Lrnç oc na con-cepçao,

Completa amanhã dous annos
o Restaurant Alexandre

í_Tf= O popular Restauranl Alexandre, árua Sele. de Setembro n. 171, festeja amanhão segundo anniversario dn sua ins.allüçào.
O Alexandre, que é o dono do hotel c quelhe du o nome, eslá radiante com o passagemdessa faustosa dala e não é para menos

pois, apezar da crise formidável que nos vem'assoberbando ha algum tempo, o seu eslabe-leeimento tem gosndo da sympathia do publí-co e e hoje um dos mais procurados. K é
bem merecida a preferencia dispensada aoReslauranl Alexandre, porquanto naquellacasa se come ndmiravolmente a preço fixo:
por 1.200, os mnis exigentes paladiires e osmais "comilòes" encontram ali o que eo-mer, lanlo em qualidade como em ciiionli-dade.

15', pois? de justas alegrias a dala de ama-nlia Para os freguezes e para o proprietário-do He&taursnt Aiextüdie.

A Commissão Central Cooperadora da Cruz
Vermelha Hespanholn, por seu 1" secretario
José Cliinciiilla Perez, nos enviou um officio
acompanlnido da quantia de lllü-.OOO, destina-
da a auxiliar as victimns do incêndio do morro
de Santo Antônio. Essa qunntin foi obtida dn
seguinte forma: por oceasião dn posse do no-
va junta direclora dn Commissão Central, o
Sr. Ghinchilla tomou a iniciativa ae razer um
rateio entre os presentes, obtendo a soinma
de 708000, a que o Sr. Antônio Aurélio Perez
Oil, membro da directoria, juntou de seu boi-
so 30Í000.

-__»&¦ »-

Pobres e
precatório

A Associação Proteclora dos
Creanças vae organisar um bando
afim de angariar auxílios para melhorar a
sorte das vieliimis do horroroso incêndio do
morro de Santo Antônio. Para tomarem parlenessa romaria humanitário o Associação está
convidando varias instituições desta capital,
já lendo recebido a adhcsão de diversas.

A D. Anna Doesles Braga fizemos entrega,
hontem, dn quantia de 20.000, que com des-
tino n ella nos enviou H. C.
—.1— _____ . itffrQfc»—.-¦.

rias da Bahia
Quin.a-íeira -1 de iunho—Qufnta-íeira

Leiam no dia l: o ".lOUNAL DAS MOÇAS,"
Desenvolvido lesta o licllns phõtogra|iliins de diver-

sos asstiiiiptus que se prendem ã vida carioca
Iiiinortuntissiinos trabalhos do professor Moral, s de los

Iti-is ü nniitas outras composições dc literatura dos inc-
lliorcs o mais apreciados escriptores modernos

Chegou _ Soledade o Dr. Pereira
da Silva

SOLEDADE, 30 (A NOITE) — Acaba de
chegar a esla localidade o Dr. Pereira da Sil-
va, delegado do município, e que aqui vem
a serviço de sua profissão.

de S. Francisco de PaulaJ
Amorim, ãs <i. hospital d<

lU lll.
—' —¦¦¦¦—----¦—«_B0tta_- |

Br. Roberto da Souza Lon - ^
Prol. na Fac. de Medicina do Rio. Preçoi
módicos. Cons. Assembléa, 56.

Em poucas lindas.,
Parado no largo dn Gloria o aula-caminhão

da Limpeza Publica II .'!, que tem como"ch.auffeur" João Augusto Martins, foi abai-
roado íior um caminho, dirigido pelo "cbauf-
feur" llernardino Pinho, recebendo avarias.
Recuando com o choque, o R ;l esbarrou no

I empregado da Limpeza Publica, Eustachio
Silva, ferindo-o.

O "chauffeur" Pinho foi preso pela poli-
cia do 1'1" distrielo.

Antônio ,losé Borges fez um trabalho
de ciirpinlario para-Manoel Joaquim Fcrnan-
des, residente á rua Santo Amaro 11, 172, que
lhe pagou.

Não achou bastante a paga o Borges, e co-
íueçou a ameaçar Fernandes. Preso pela po-
licia, foi-lhe tomada uma faca que elle con-
Cessou ser para matar o seu desaffeclo.

Viajava em um bonde dc Catumhy
Antônio dc Souza, residente ã rua Luiz dj
Camões 11. 112. O conduetor, Alberto Mou-
leiro, indo cobriu*-lhc a passagem, Antônio,
que pretendia passar o "carona", virou va-
lente e entrou a insultnl-o. Alberto fez pa-
ror o vehiculo para descer Anlonio. Este,
sacando de um canivete, vibrou-lhe um ..)!••
pc uo peito e outro nn lão esquerda.

A policia do 11" disi íeto prendeu-o cm
flagrante. A victima rceol-heu-se ã sua casa.

Xa rua Marcllio Dias dormia, pc!:.
madrugada, o mendigo José Maria de Oli-
veira. l'ni popular, Serafim Periinndes, (pio
se recolhia á sua residência, vendo-o, parou
c, por perversidade, jogou-lhe em cima ccrlo
liquido.. .

Irritado, o mendigo levantou-se c com um
canivete deu-lhe uni pequeno golpe no lábio
superior. Serafim queixou-se á policia do
.' distrielo.

¦—»(tr*{Srr-«.^"ÍS8.f_?__SSSJPelh0 d!í!es"' r^^^^s^^^^^^ílvo e do svsíema nervoso.— Ul i... t ii ¦ i i.-.KalosX.-Dr_Rena-o de Souza ¦¦ Dn lfc,les c,e Menezes
Lopes; rua S. J ose, : de as 4.

oe _e m

a 2oo rs.
l&B

por i|)0oo em quinto
Habilitae-vos!! i

A' vencia nas casas lotericas.

OS >>'.>-'Ho(5.1 Lçopoluina e os syndicos
do Ilíuici) de Credito

Universal
Recebemos do Dr. Oliveira Santos, a.Ivo-

gado dos syndicos do Banco dc Credito Uni-velsal, o memorial, que imprimiu, do pleito,dependente de solução da Corte de Appella-
ção, que sustentam com a Leopoldinn. Hail-
way Company, Limited.

E' um estudo claro, fiel c preciso da que-Muo. o opusculo do Dr. Oliveira Santos, que.(lest\_rle, facilita aos juizes a melhor o pre-eiaçao do allegado ims autos.
-¦ __¦._¦¦,.. ,. , , .„.., __-_*-_C^-^-i-—_.

f\.a.ricula na Escola Normal
anno

equan-
Normal

Quem não conseguiu entrar este
naquella Escola deve matricular-
to antes no \> anno do ( .uso
do Instituto Polyglotico, o mais antigoe um dos mais acreditados pelo grandenumero de alumnos seus matriculados
nos diversos annos da Escola Normal.Avenida Rio Branco, ío6 - toü.

. h CO?>IGBEe-.ÇÂ0 DEOI0E
_ Reuniu-se a *Congregação da Faculdade de Me-
dicina, com a presença dos professores Silva
Santos, Nascimento Gurgel, Valladares, II. Roxo,
Moura Muniz, Miguel Couto, Álvaro Osório, Mi-
guel Pereira, Auslregesilo, Maria Teixeira, Pe-
cegueiro do Amaral, Souza Lopes, Nascimento
Silva, Góes, Oswaldo dc Oliveira, Leitão da
(.unha, Fernando de Magalhães, Dias de liar-
ros, Mauricio de Medeiros, Sottamini, Fernando
Terra e Aloysio de Castro.

Foi approvada o nomeação do Dr. Leonidas
Porto para o logar de assistente de clinica me-dico nn vaga do Dl*. Oscar Rodrigues Alves.I oi largamente discutido o requerimento dosalumnos que desejariam dispensa das provasporemos de junho e agosto, a que os obriga anova Lei do Ensino. O professor Leiião duCunha propoz que sc adiasse a execução da me-¦mia ale que o Congresso se pronuncie sobre nLei. Foi approvado por 1_ votos contra 10I*oi approvado o requerimento dos alumnoscio 4 .¦limo pedindo licença para installar o re-trato do professor Pinheiro Guimarães 110 la-boratorio de pathologia geral c dar a essa salaO nome desse professor.
¦¦"—¦"—¦—¦¦ ¦ — *•-—_t —_notfc , , ,..,„L,_L

Olhos, ouvidos
,1)31-12 o giirgan
ta. S. José, 51

3 ás à

Clinica em geral — Rsp, moléstias dus .inlim
e partos. Cons. II. Carioca 11. K, II ms 5.—Tcleni
GOGÓ.—P.esiil;, Av. Mem dc SA. 7*2. Teiop.Olil

H Chamados <i qualquer hora.
_J_5__^SS__SK___^__g_l__2S___^S^£^i

Uma questão de bairrismo m
Daraná

CUYABA', :;il (A. A.) — O jornal "O _.-
lado ' publicou uma caria do Sr. Orlando
Queiroz, respondendo a uma noticia do jor-nnl opposicionísln, ipie nquelle considero.?
offcnsiva á sua pessoa. Por esse motivo foi
distribuído um boletim convidando os cor-
religionarios do coronel Pedro Celestino pnra
uma manifestação de desagrado, falando .res

atacaram os filhos de outrosoradores que
Eslados.

li '__#-_ 
_?_• _ _- i-f&UBt̂mses ia

maravilhosa combinação dc Gl A-
RASA li MAGNES/A E/J 'IDA

— PODEROSO ANT1AC1DO —
1

¦**l*_.í_»*-

Un. IIUlula Ul HIlLLU
-__— «_*t^S fi$____»^.
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NarlluHHni ÍMobilias a prestações!
jj ALFÂNDEGA, 111

i.oin assucar mascavo baixo são torrados nua-1 iodos o. calos moidos. O marca GENUÍNO'.ciiifia que isso lhe encontrem.

reorganisação dasliol ias
IC Mitiro em Minas

BELLO HORIZONTE, 30 (A NOITE)—Ch_-
gou honlem n Oiiro Prelo o tenenle do Exer-
cito Herculano Assumpção, iniciando o cum-
primento de sua missão de rcorganisiir as so-
ciedndes de tiro uo listado. O tenente Hercula-
110 foi ali recebido festivamente.
""-"¦¦"¦ ' '¦¦¦- -~t>~-~3H*&Bf~*-~  —™__™____™»„

FAQUEIROS CHRTSTOFLI- & & &
c outros artigos da Ourivesatia CHRÍS-
TOPLE encontram-se na casa ISÍDÜRO
MARX. i;8} Ouvidor.
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A NOITE—Terça-feira, ,1o de Mnio dc 1916

Qiiiiit£t-feiro9 1 cie junlio
-Wltf--

Duas estrías scnsticlonaes: A bella entre
ns bellas, Genevicvc ITamper

e o grande actor Robcrt MANTEL,

ambos dc parceria com o ja
celebre c extraordinário

Stuart Holnics interpretarão o

grandioso drama

dc amor, dc intrigas cohjugacs
vida moderna

e da

• ~tua le oi n
Cinco actos empolgantes edi-

tados pela
Fox-Pllm-CorpornUon

II >á^>^\

K. MANTEb GENEVÍEVE HAMPER
t:ffs

STUAKT HOL1MES

Este film faz parte da grande série da temporada C-ne-.heatTa, de Obras Cejabges
exhibir-se somente no Palais — O Cinema da Moda

a

® i-ftTVKfi-

CoirirsitiSas
O programma do Jockcy-Club

Pnrn a corrida que o veterano Jockey-Cluh
renlisnrn domingo próximo, cm seu jirado de
S. Francisco Xavier, ficou bonlcm organiza--
do, de forma cxccllente, o seguinte program-
mn:

1'aren "Industria Pastoril" — Conquistado-
ra, Divelte, Camclin, Sidcrin, Dynamite, Esco-
pela.

Experiência — .nstilla, Torito,
Espanador, Pirquc, Mont-Houge,

i'areo
Santa It..
Favorilo.

Parco
Claimnnt,

dos do Fluminense, o riso, o encanto, a
gria.

ale-

Ií. Flamengo
-.is aberto na tabeliã tio

'Animação" — Mislclln, Aragon,
ldyl, Alliado, Patrono, Insígnia,

Vcsuvieuiic.
Parco "Dczeseis tle Maio" — Pislachio,

Yvonellc, Nyon, Hercdia, Príncipe, Medusa,
Insígnia.

Pano ''Grande Prêmio Cruzeiro do Sul" —
2.400 metros — 10:0009000 — Triumpbo, Icc-
berg, Interview, Odisséa, Rebús, Guaporé,
Guatambti', Myslcrioso, Houli, Sidcrin, Encr-
Rira, Escopeta, Estillclc, Zoé, Gragoatá.

Paro "Clo.-.sieo S. Francisco Xavier — '2.1(10
metros 5:OÜ0?000 — Cuido Spano, Phjonal,
Argentino, Monl-Rn-e, Ilclpin, Paraná, Or-
natinho, JolTre. Sultão. Picrrot, Lnggnrd, Bat-
tery, Hercdia. Goytacaz, Dlnck-Scn, MajcsUc,
Kspana, Ar-ngoii, On-Ko. Zingnro, Ipamery,
Zezinlui, Parade. Corncol), Palalam.

Parco "Fluminense" — Adam, Mogy Guas-
si;', Marialva, Gnlepino, Jncy.

Fo©tteaSI
INTERESTADUAL

S. Dento x f
Mais mn parenlh

Cíiinpetmalo tia «Metropolitana para caber uni
jogo inlcr-esíatlual.

O i-lamcngo bnler-sc-n domingo proxlhio,
na sua nova e encantadora praça dc sports,
:'i rua Paysandu', com o forlissimo ''team'' tio
íi. li. nio, o mais terrível talvez dos concor-
rentes actuaes ao campeonato tia Associação
de S. Píilllf).

Certo o Flamengo, confirmando os seus fo-
ros de bi-campeão carioca, valorisnndo os
múltiplos louros alé hoje colhidos cm lutas
c evidenciando a sua valentia c bravura nos
muitos "niatches" que tem vencido, saberá
oppnr ao disciplinado ''team" do S. Bento,
lia pouco vencedor tln do Palmeiras, campeão
do nnno passado em S. Paulo, uma resisten-
cia digna dos nossos applausos c uma ener-
gia que sc coadune com os trophéos guarda-
dos em sun garage.

Prepare, pois, o publico carioca os seus ner-
VOS liara nnis esta emoção C a voz para os
Vivas

Fatiai ação
Fluminense F. C,

Terá Itfcar hoje, ás 20 horas, c não amanhã,
como por engano foi noticiado, a segunda
sessão ne patinação deste anuo, no esplendi-
tia rinli do Fluminense.

Encantadoras como são sempre essas ses-
soes, verdadeira alegria do nosso alto inundo
elegante, ntlrahem á praça dc "sports"
da mo Guanabara uma multidão alegre de
gentis senhoritas e um grupo numeroso dc
distinclos cavalheiros,

A' .sessão de hoje não (aliarão, casados á
proverbitil delicadeza da directoria e associa-
SKSrap-l.STZBli^S^ÍEESraSiíraHE^

Sabbado passado, a cxccllente e confortável
praça de sports deste cluh teve a visital-a o
aeronauta patrício Santos Dumont, acompanha-
do do presidente do Acro Club, coininendador
Seabra.

Aos visitantes, quo percorreram encantados
as dependências da bella praça tle sports, nd-
rr.irnndo o progresso e esmero tpie ali sc ca-
sem por toda parte, foi feita carinhosa mani-
festnçáo tle syinpalhia por parte da directoria
do Fluminense F. C. e alguns associados pre-
sentes.

Para finalisar, foi servida em finas taças"champagne", sob a fresca sombra do cara-
i anchão., retirando-se cumulados dc genlilc-
/as os visitantes.

ffê-3_!3Çã©
Um "match" dc desafio

O campeão brasileiro dc natação, Sr. .loão
Gonçalves Gallizo, inuito conhecido nas rodas
sportívas desta capital, tle Juiz de Fora, de
Recife e de Belém do Pará. desafiou para
uma corrida o campeão francez Eduardo SIn-
nes tle Castro.

A distancia a, percorrer será de 1.200' me-
lios, com o intcrvallo dc cinco minutos para
descanso percorridos 000 metros.

A corrida renlisnr-se-ú sexta-feira, ãs 7 ho-
ras, na praia tio Flamengo, canto da rua Pay-
snudu*.

As testemunhas do Sr. .loão Gonçalves Gal-
liza são o deputado laiiz Domingues c o nos-
so companheiro líuslnchio Alves.

JOSF' JUSTO.
¦—¦ -.- ....—¦ o __##_{_» _- —————^^___
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ministração tln Central, passará amanhã, dia
dc seu annivcrsario, cm viagem dc inspecção.
MANIFESTAÇÕES

Fazendo 20 annos tle casados, a 25 do cor-
rente, o capitão de eorveta Manoel Caetano tle
Gouvôa Coutinho e a Exma. Sra. D. Estepbanitt
do Livramento Coutinho, foram alvo tle innu-
meras manifestações de carinhos por parle dos
amigos das duas famílias.

—Faz annos hoje Mlle, Débora Marques, fi-
lha tio Dr. João Marques, advogado no foro
desta capital.
CASAMENTOS

Pelo teu amor... minha vida
A invasão dn Bélgica

Espectaculo grandioso ecommovente
—«j»*—ilA Noite 'Mundana

\NNlVF.nsAmos
—Fazem annos hoje:
Os Srs. coronel Anlonio da Silva Neves, Dr.

Adamastor Magalhães, Manoel José dc Lacerda,
funecionario publico; Dr. Fernando Rangel, cá-
j.itão-tenente Álvaro tle Araujo Porlo, Dr Abel
ò\ Azevedo Magalhães, Victor Ciiillobcl.

—Faz annos boje a menina Elvira, filha ado-
ptiva do capitão Ricardo Corrêa, guarda-livros
na nossa praça.¦—¦ Faz annos hoje. o Sr. José Ttninho da
Silva Carneiro, chefe da firma .1. Rainho
& C, que receberá, por esle motivo, muitas
felicitações.

—Fazem annos amanhã:
Os Srs. Creso Savio, do alto commercio desta

praça; coronel José Bellens tle Almeida, auxi-
liar de gabinete do Sr. ministro da Fazenda;
Dr. Adalberto Guerra Duval, ministro plcnipo-
lenciaro; Dr. Ilumberlo Saraiva Antunes, cn-
genheiro da Central; major do Exercito Espirito
Santo Cardoso; Mlles. Sylvio tle. Figueiredo,
direclora da Escola de Muisica Figueiredo Roxo;
Murietta, filha do Sr. professor Sá Vianna.

—Faz annos amanhã Mlle. Maria dc Godoy,
filha do Dr. Oscar Godoy.

— O Dr. Humberto Antunes, da alta ad-

Realisou-se hoje o casamento do Sr. Dr.
Joaquim Mnndiin Filho com Mlle. Mary Wil-
liam Muniz Barreto, filha do Dr. Edmundo Mu-
niz Barreto, ministro tio Supremo Tribunal Fc-
deral.

—Em Petropolis effecluou-se hoje o enlace
- alrimoiiial tio Sr. Dr. Luiz Quirino da Itocha
M: ghlhnes Gomes com Mllc. Maria de Lourdes,
filho tio Sr. Dr. Viveiros dc Castro, ministro
tio Supremo Tribunal Federal,
VIAJANTES

Hospedaram-se na Pensão Nogueira as sc-
guintes pessoas: Joaquim Xavier, licilho Auto-
nio Conde, Dr. Martim Francisco Sobrinho, Por-
firio Américo Ramos, Lindolpho Paiva, Anlonio
Corroo Coimbra, Horacio Lopes, Anlonio Fran-
co Sobrinho, José de. Almeida, José Mariano
P.ruzzi, Antonio Regncr, Antônio'Jusé Amaranlc
Netto e Dr. Madeira tle Lcy.

—Está nesta capital vindo dn Argentina o Sr.
Fernando Gonzalcz, nosso collcga, represenlarf-
le tle "La Union" e dc "El Rcsumen , dc Bue-
nos Aires.
EM ACÇÃO DE GRAÇAS

Com uma assistência numerosa e disliucla foi
celebrada hoje, ás !) horas, na egreja tle S. Fran-
cisco de Paula, uma missa em acção tle graças
nelo promplo restabelecimento da Exma. Sra.
D. Maria Velho Carneiro, esposa do Dr. Pedro
Alves Carneiro, c do menor Jo.íé Corrêa Velho,
mandada celebrar pelos seus pues Exma. Sra.
D. Arminda Ribeiro Velho e Sr. João Corrêa
Velho.
LUTO

Sepulta-se amanhã, ás 0 horas, no cemitério
dc S. João Baptista, a Exma. Sra. D. Elvira
Baptista da Cunha Figueiredo, espos ado Sr.
desembargador Walfrido tia Cunha Figueiredo
e mãe dos Srs. capitão-tenente medico Dr. Bo-
r.ifacio da Cunha Figueiredo Dr. Walfrido dn
Cunha Figueiredo Júnior, promotor público no
listado do Rio, e sogra do Dr. José Aires dc
Souza, inspector das Obras contra as Seccas.

O enterro da estimada senhora, cujo morle
causou profundo pezar na nossa sociedade e
no circulo de suas relações, enchendo tle lulo
sua desolada familia, sairá da casa n. 30 da rua
Bambinq, em Botafogo
— ¦¦-¦¦ » —vretr- ii-
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Ba platéa
AS PRIMEIRAS

"O Anula", no Trlunon
Ií' unia peça engrnçmllsslma "O Agula".

que hontem, em "preiulere", fui íi scena no'Irlaiion. O original Trance/. "I.e Zebre", e
dos nossos conhecidos o tcslcjado. Nancey 0
Arinoiil, ns unamos (tutores tln engraçada pe-
ca tnmlieiii não dcicmiliecldn do nosso pu-
hllco, "Tlieoiloro & C.",. B» um "viiuclovllle"
cujos ires netos silo liitcnsumcnto engraçados,
cheios dc siluaçóii de causai' liilariiliiili,< tpte
cffcctlvnmontc provocou, constantemente, uo
espcctaculo ile limitem, que foi in.ils um ouc-
desso parn n companhia Alexandra Axovedo,
l'm publico fluo, como ¦'• o inic habllunlmcii-
le 1'rcqueiilu n elcguiitc "liollc" da Avenida,
assistiu os representações do "O Agula", quo,
nllfts. acabaram tarde, E' tpie n peça, Irailu-
zldn brilhuntomcnlc pm' l.ui/ 1'ulmclrlm, niiuln
não eslava dentro do limite do tempo tios
c-spcclnculns por sessões, liem montada, olo-
gniilcmento posta em sconn, '¦() Águia" leve
tia companhia tio Trianon um desempenho
magnífico, Alexandre Azevedo e Antônio Ser-
ra foram dous corrcclisslmos Inlcrpretes dos
pândegos marido.. Precorbln e llocnrd, que II-
vernm suas consortes, Regina Precorhln o 011-
beria llocnril, oxcellcnlomcnto liilcrnrotndos
pelas IntoilIgcntCS netrizes Adelaide Coilllnho
e Ema de Souza. Anlonio Serra, principal-
mente, o actor cômico cuia naluralidotlc é
evidente, foi o mais brilhante Interprete tio
"0 Agula". Ferreira dc Souza, João Barbosa,
Mario A roso, Luiz Soares e Cnstello Brnnco,
todos muito htm.. Brasília Lázaro, na Ké-
Ké, conduziu-se bem. A Sia. lívn Duval, nu-
mn ponta, dlscroln, Emfim, "O Agula", pela
Mi:1 graça c pelo dc -empenho que lhe deli a
companhia Alexandre Azevedo, é peça parn
fazer longo e grande suecesso no cartaz do
Trianon.
'Agulha cm palheiro", no Recreio

A companhia Ruas deu hontem ns primei-
ras reprc.-cnlaçõcs da revista portiigúctíi"Agulha cm palheiro", (pie nós jã muito co-
nhcciainos, A peça é interessante, como todos
sabem, o teve Imolem um corrcclo tleseinpc-
nho no Recreio, Jorge Gentil, no Gnlgulo e
lio policia "1_8", eleve nitiilo bom. O mi-
tro compadre dn revisto, Zé Quinlotcs, foi
corrcclnmente Interpretado por Joaquim Pra-
ta. José Victor, no phologrnpho hcspnnhol,
mereceu muitos c justos npplnusos. Com uma
nnttirnlidndc encantadora, o Intelligente ar-
tlstn brilhou na represoutnção da "Agulha
em palheiro" dc hontem, que leve pelos dc-
mais artistas tia companhia Ruas, também,
uma interpretação criteriosa.

NOTÍCIAS
A festa dc hoje no S. Pedro

Rcnlisa-sc hoje no São Pedro o festival tpie
a empresa tlesse theatro syinpalhicanicnle or-
ganisou cm beneficio dn Virgem Cega, que
terá _0 "[" da receita bruta do espcctaculo,
Será em duas sessões, ás 10 '.,\i c 21 .'111, com
a engraçodissimo revista de Raul Pedernei-
ras e .1. Proxedcs, "Meu boi morreu", cujo
suecesso no São Pedro tem sido enorme.
Despede-se hoje a companhia Palmyra Hastos

Dá boje seu ultimo especlaculo no Pala-
ce a companhia portugueza de operelas PaJ-
myrn Bastos, que ainnnhã parle para São
Paulo, onde estreará a 1 de junho, uo Casi-
no Anlnrclicn. A despedida dessa "Iroupe"
será dada hoje com n opereta "Amor de mas-
cara".
A recila dc ainanliã no Carlos Gomes

O cav. Ernesto Mogavcro, maestro da tom-
paul)ia Marcscn & Weiss, fnz amanhã sua fes-
In nrlistien no Carlos Comes. A festa será de-
dícatln á classe acadêmica. A companhia ita-
liana, de que é primeira actriz a Sra. Cia-
rn Wciss, representará n deliciosa opereta
"Reginettã delle rose", e o Sr. Mogavcro,
como uma homenagem an nosso publico, re-
gera, no intcrvallo do 2' para o 3" acto, a
symplionia da "Salvator Roca", tio immor-
tal patrício Carlos Gomes.
O circo do Republica

Cahallero Cnstillo, o nfamadó yeutrilo-
qno, continua n exhibir-se no Republica, com
a sua interessante companhia tle autômatos
falantes, sob grande exilo. Hoje ba novo
íspeClaculo; em tine outros números da gran-
9e companhia eqüestre American Circils sc
farão apreciar.

Partiu boje para São Paulo a compa-
nhia Rotoíi & Billoro.

 Chega amanhã á noite n esla capital n
companhia do Polylhcamn dc Lisboa, tine re-
gressa tle São Paulo, e estiva quarta-feira
vindoura no Apollo.

Vae entrar em ensaios amanhã no
Trianon n recente obra do brilhante escriptor
Julião Machado, "A Uni ca Bandeira", cuja
leitura, ba pouco feita a um grupo de amigo:.,
foi coberta dc grande suecesso.

 Completa depois de amanhã seu cen-
tenario lie representação no São Pedro a in-
tcrossanlc revista '"Meu boi morreu".

Espcctaculos para boje: Palace. "Amor
dc mascara"^ Trianon, "O Águia": São Pe-
dro. ".Meu boi morreu"; Carlos Gomes. "Mlle,
Nitouche"; Recreio, ''Agulha cm palheiro";
Republica, companhia eqüestre.
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Sorveíeria Alvear
Ponto obrigatório da sociedade elegante
carioca. Concertos todos os dias, das

2 ás 6 e das 8 ás 10.

AVENIDA RIO BRANCO, 118
(JUNTO AO PATHE')

'¦"-¦"-—- ¦¦ ' »—¦ottete-p—t ¦

Drs.Leal Júniore Leal Neto
líspecinlistas em doenças dos olhos, ouvidos,
nariz e garganta. Consultas de 1 ás 6 — As
semhlío n (10

5"- FEIRA PATHE- 5»-FlSIftA

(A INVASÃO DA BÉLGICA)

Pelo elegante Mario Bonnard
-oSOSs--^-

i»JÍ
A policia do 17o districto recolheu ao seu

xadrez os portuguezes Arlindo Mendes c An-
tonio Teixeira c os menores João Pereira da
Silva, Miguel Pereira c Waldcmiro de Car-
valho, finando os primeiros induziam esteí
menores a furtar.

Dr. Rubem Branco 2!?-tt,
mnlestias das senhoras c cre.mças. Telcphono Villn
2 301. Cons. e resitl. ilaililock Lobo, 0.

ATTENDB A CHAMADOS 0RC15NTES A QUALQUER
HORA PA K0ITE

Depois d'amanhã,quinta-f6ira
rte, sensação, belleza e

altracção

ir'IIP nli!

lül lilli Mi
A formosa .sobrevivente da
catastrophc do "Luzitania'';
A artista americana inttis
bella que pisa os palcos
muncliaes;
A mulher elegante poi* ex-

ccllencia cujas toilettes cies-
umbram;

A denodacla <<sportwomanM
remo, cia natação, da equi-

ção, do automobilismo;
2? KéisliíQ? quo soâuzü
A mulher quo colina!!
A muiüier qua fascina!!

seguir: ZVANL Pe'a »iesma formosa creatur»

E

Fihn autotisado pelo governo portuguez

INÉDITO -- AUTHENTI
Adiminuição dos impostos sobre
a borracha, cm Matto Grosso

CUYABA', .'in (A. A.) — ü presidente tio
Estado enviou uma mensagem especial A
Àssembléa Legislativa commiiíiicando baver
suspendido a execução dó lei referente ;'i tli-
minuição tios impostos sobre a borraeba.

físse acto tem sitio coinniciitailo e consi-
dcratlo como importando na perda do cargo.

B)r. EilírarAbranlcs^Si^
l>o;o Cneúniotborax - Utin S Josí toG :'ií 2 hora;
— ¦¦-¦¦ ..—¦-  o ___a»Bwi i -...-. ..-——

Um monqeembusteiro em Lages
FLORIANÓPOLIS, 30 (A. A.) — Os jor-

nacs daqui noticiam o apparceimento na ci-
dade tle Lages tle um monge enibusteiro, da
espécie do celebre José Maria, tendo 11 po-
licia tomado as necessárias providencias pa-
ra impedir que esse indivíduo explore a po
pulação.

igl IODO

Está preso Manoel Cnruzo, o principal res-
ponsavcl pela falsificação tle vales dos ci-
garros Souza Cruz. A sun prisão foi ralifl-
cada por decreto do^piiz da -:l Vara Crimí-
nal, Dr. Silva Castro, de oócòrdo com a pro-
moção tio Dr. Honorio Coimbra, promotor.
Desde sabbado que foi decretada 11 prisão dc
Manoel Caiiizo, que sc aeba na delegacia do
1" districto.

¦ q«[» .
Chamados médicos á noite com urgência
— DR. LACERDA GUIMARÃES -
Telephone 5.955 Central--Rua da Constituição n. <

VIAS URINARIAS
Syphilis. íslolcstias das senhoras
Hslreilnmeatos urolliracs, (sem operações), Ronor-
rliéiii clironicas, cyslilds, liytlrocelcs, impotência,

e esperinntorrhén
Cura ospeciui c rápida polo

CAETANO J 9 VI BIS.
tias ü ,'is 11 c tias

LARGO DA CAR [OCA - ro

DR,

Sobnulo

«ses».

a cartas tissignndas com(Só se respond
iniclnes.)

O. S. \Y. A, — Tratando-se dc um sypbili-
tico, a indicação é dirigir o tratamento nes-
se sentido;

Z. U, L. (,luiz de Fora) — As suas informa-
çôes 'So insufficientes.

M. '.. F. (Uello Horizonte) — Uso interno:
Thiocol, 0,30; Ácido benzoico, 0,15. Para uma
cápsula, mande 12. Tome quatro por dia,

(!. 1'. C. — Não sc trata de ácido urlco.
sendo inútil a intervenção dc medicamentos
para o fim que deseja.

V. L. .1. (Minas) — O tratamento é difficil
c muitas vezes ingrato: antes de inicial-o c
preciso verificar si não existe alguma anoma-
lia nos órgãos genilo-uriiiarios,

Dr. Dario Pinto (interino).

Renunciou collectivamente o
ministério chileno

SANTIAGO, JIO (A. A.) — 0 ministério
apresentou a sua renuncia collecliva ao Dr.
l.uiz Maria Sanfucnles, presidente tia Ilcpu-
blica.

«-_oam. ——.

Dr. Dantas de Queiroz <:;;>•« «ia tuhiírcui.o-
br. pelo 1'aciimu-

tlinrnx e outros mcthodos modernos do trntiuncnlo. lim-
stilta? rias •¦ as II ila inniiliã. llun llriuniiivana, n i '¦
n^rucsBos/Tn. ivj^wjajgiEa^!fc^.jaH3^aiag!igKap!ottai

SHCÇAOINEDIIORIAL

® C5£SSO IJã,1bãai©-©e-1StíE581lÍÍ5?'^as :>
Não ba quem, me conhecendo, nfio baia

desde logo, ao ler'a local — DI5SABONA-
DORA DO CRITÉRIO li ESCRÚPULO — do
um matutino de 17 do correiile, formulado
esta pergunta: QUANTOS MEZIiS DE HA-
CÃO TERIAM SIDO GARANTIDOS PELO HO-
TELEIRO IDEAL AO INDIVÍDUO DE ESP12-
CIE INCONFESSÁVEL QUE TRAÇOU TAES
UNHAS'?... A mim, que só bonlcm livo co-
nbeciniento da referida local, a impressão
causada foi tle dó c asco apenas...

Com noliciarislos de tal jaez não me oc-
cupo, lanço-os á sargela, onde aguardarão
que a hygienica vassoura tle um GARY pie-
doso os alire á Sapucaia.

Quanto aos que me lém lido sobre o as-
sumplo da minha questão com Constantino,
esses, necessariamente, já encontraram o qiia-
lificativO para o reles notlciarisla que, sem
duvida, á mingua de ração, çhafurdou-sc no
lodo do infâmia para não ter eternamente 6
estômago colhido ás costas.

Tenho dito.
Alfredo Urbino de Souza Guimarães.

saí»jata; aat&asKSBBRssssssmsHsstai&sn
Rio, .10 de maio de 1916.
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EMOCIONANTE ROMANCE-CINEMA AM
________ LiAMfcaa-jtraKaa

ER!CAN0 =
-PKS-

(Cada episódio, que pôde sen lido desracadamente,
. constitue um film, a sen exbibido

nos cinemas Pathé e Id_.aU
-or<>;-

¦13° EPISÓDIO
O HOsVIEfVi DO LENÇO VERMELHO

XLIV
A MACHINA DE ESCREVER

— Não chegará a tempo!...
O miserável lançara-se sobre Elaine e uma

luta desesperada travou-se entre ambos.

tll.i
Acudani-nie! Soecorro!. clamava

Elle quiz abafar-lhe a voz e tapar-lhe a
boca com a mão; ella conseguiu, porém, des-
rcucilhar-se e correr para a porta port rás
ii;i qual as pancadas choviam cada vez mais
riolentas..

A rapariga, já o sabemos, era vigorosa; re-
Sistia com Ioda a energia... A força alhle-tica, porém, tio criminoso devia fatalmentevenci'1-a ...

Do lado opposto tia divisão, no escriptorio
próximo, Ciarei erguera sc e precipilara-seliara aporta.. Uma exclamação de. desapon-
fechada0 

S!un"lhc a"s lnbiosi encontrundo-a
Iii.me.liatameiite começou a tentar arroio-nai-a, mas a porta era solida,..

Então, apanhou umn cadeira c fez voar
em pedaços a almofiida envidraçada da parte
superior tia porta,

1'ela abertura assim praticada, melleu o
braço, procurando a chave...

Com o barulho dc vidro quebrado o bandi-
tio, que já quasi estrangulara Elaine, largou-
a bruscamente e virou-sc...

Nessa òccasião viu appareccr o braço de
Ciarei...

Sem perda dc um segundo, elle dirigiu-se
para uma outra porta, disfarçada a um canto tia
correr uma olmolada dc madeira, que poz a
descoberto uma saida secreta. Esla dava para
um corredor de que ia ler também ao gabinte
reservado ao secretario.

Acalcou sobre, a guarnieão 3a moldura c fez
poz a descoberto umn saida secreta. Esta
tlava para um corredor que ia ter também ao
gabinete reservado ao secretario.'

Ciarei, entretanto, dera volte á chave na
fechadura e entrou rápido nu ílla, ric imd*

o advogado acabava dc fugir..jj,

Por onde fugiu clle'?... indagou.
Por ali! explicou Elaine, apontando pa-

ra a porta ainda aberta...
Justino correu em perseguição de. Pcrry

Bcnnctt, que acabava de chegar ao escriptorio
do seu secretario e se preparava para fugir
pela sala dc espera, quando sc encontrou cara
a cara com Jameson..'.

Aqui não se passa!.,, gritou esle.
E' o que veremos!...

Um corpo a corpo desesperado Iravou-se en-
Ire os dous homens...

Si Bennett era mais robusto, Walter era
mais ágil, e o termo do combate parecia inde-
ciso...

No gabinete escuro Ciarei entrara, o lui-
roço por onde dcsapparccera o homem que
elle perseguia, feriu-lhe a vista.

O criminoso, na precipitação da fuga, não
tivera tempo tle fechal-o.

O seu adversário por ahi entrou resoluta-
mente, e, ás apalpadellas, na escuridão, foi
ter ao corredor que tlava accesso ao gabi-
nele, no qual a lula, cujo rumor ouvia, es-
tava travada ...

Ciarei abriu rapidamente a porta...
Dos dous combatentes só restava um, im-

inovei e atirado de costas sobre a mesa, com
o rosto coberto pelo cleruo lenço verme-
lho...

Elaine, que recuperara completamente a
calma, seguira Justino e surgiu na abertura
por onde esle acabava tle passar.Veja!... tlisse este, triumphanle...
Walter venceu-o!...

E precipitou-se para o criminoso, «rran-
cando o lenço vermelho que lhe velava o ros-
to...

Mas, ao mesmo tempo, soltou um grito de
cólera.. .

O homem que jazia inerte aos seus pes. e
do qual descobrira o rosto, não era Perry ]5cn-
nett c sim Jameson...

XLV
SETE MILHÕES DE DOLLARS

Fora realmente o criminoso .que sairá ven-
cedor na luta travada contra o joven e de-
dieado secretario dc Ciarei.

Mas o bandido logo que se viu livre com-
prehcndeu que essa victoria só poderia ser
epheinera. Agora, que a sua verdadeira iden-
tidade eslava descoberta, iria ser implacável-

mente perseguido e a sua prisão seria apenas
questão dc horas...

Com a rapidez de decisão que era o dom
dc seu gênio infernal, dirigiu-se a um tele-
phone publico, ahi pedindo o numero dc Long-
Sin...

Estás só?... perguntou a voz anciosa
dc Perry Bennett. . .

Absolutamente só!.,.
Reconheceste, sem duvida, a voz de

quem está falando?.. .
Sini!... respondeu o celeste..,

•— Estou sendo perseguido, cercado pelo ad-
versario do qual já a custo te livraste uma
vez!... Preciso dc teu auxilio!... Posso con-
lar conriiigo?...

Sc-tri duvida!. . .
Neste caso, espera por mim... Dentro

dc cinco minutos, .estarei em tua casa...
Long-Sin, ao pendurar o phone no gancho,

murmurou:
Àpproxima-se o epilogo... Não imagi-

nova que chegasse tão depressa!...
Erguendo o alçapão coberto por um tape-

le que servia de passagem ao seu secretario,
quando vinha conferência;- com clle, desceu
uns tinte dcgráos.

Num vasto subterrâneo abobadado, anncxo
ás tarios catacumbas conhecidas apenas por
alguns iniciados, e que se estendem sob uma
parle do Bairro Cbinez, junto de uma mesa
tle pedra, cheia de frascos c vasos dc diffe-
rentes formas, Tong-Wah, o seu fiel assis-
tente, estava sentado...

Este ergueu-se respeitosamente, á chegada
tle seu senhor.., Long-Sin approximou-sc da'
mesa c examinou, á luz da lâmpada que illu-
minava o subterrâneo, alguns tios recipi-
coles empregados por Tong-Wah no seu lo-
bor mysterioso...

Depois, cm voz baixa, no seu idioma natu-
ral, dirigiu-lhe algumas palavras...

No rosto enrugado do sorvo manifestou-se
uni sorriso sinistro...

Apanhou sobre a mesa um copo dc fôrma
bizarra, no qual misturei diversos elixires
contidos nos frascos collocados .ã sua fren-
le... Em seguida, entregou-o ao seu senhor...

Este examinou attentamente a beberagem e
pareceu satisfeito com o preparado,

A um signol de seu senhor, Tong-Wah, dc-
pois de uma saudação obsequiosa, desappa-
receu pela porta de ferro aberta no fuudo da

sala, cmquanlo que Long-Sin, voltando pelo
caminho já percorrido, subia para o sumptúo-
so salão onde habitualmente permanecia.

Era tempo: um "taxi"' acabava de parar em
frente á casa . ..

Pcrry Bennett dcllc descia rapidamente e,
tendo pago ao "chauffcur", balia á porta.

Long-Sin surgiu no limiar c convidou o
visitante a entrar. . .

Ininiovel, observou-o curiosamente através-
sar a sala e deixar-se cair sentado numa poi-
trona, a offegar ruidosamente.,,

— l)issc-l'o ainda ha pouco ao telephone,
pronunciou o miserável, depois de (ornar fo-
lego durante alguns segundos, sou o chefe da"Mão do Diabo" e meus adversários estão
na minha pista... Venho a ti, Long-Sin, por-
que, senhor tle todos os segredos do Bairro
Chinez, só tu' poderús encontrar-me um abri-
go seguro e impenetrável, onde poderei fur-
tar-mc á perseguição que me é movida

1'alvez!. respondeu o celeste, com um
sorriso nos lábios. ..

Depois, sacudindo com a cabeça, como si
i:m pensamento lhe acudisse ao espirito:

Mas, i>ara te subtrahir á vingança dc
teus inimigos, corro grandes riscos...

Bennett encarou-o:
Ouve!... A fortuna que .iniilci eleva-se

a sele milhões dc dollars... Si me descobres
um asylo, si graças a ti. eu puder escapar
aos que me cercam, dar-lc-ei a sétima parto!.,LTm milhão de dollars!,.. tlisse Long-
Sin... A quantia merece que a gente se dê
algum trabalho... Vem commigo!...

Descobrindo a abertura pela qual tinha
descido alguns minutos antes para o subter-
ranço, onde conversara com Tong-Wah, com
a mão designou a escada a Bennett.

Este teve ligeira hesitação. Quasi immedia-
lamente, porém, num gesto tle decisão, desceu
os dcgráos, seguido por Long-Sin, tpie abai-
xou tle novo o alçapão, depois dc lerem pas-
sado.

Ahi, como em cima, o criminoso, esfalfado,
divisou a cadeira que estaca junto da mesa
de pedra, nella deixou-se cair, a cambalear,
lão cansado eslava...

- Tenho sêdel... tlisse em voz baixa.

E, segurando o copo que continha a mys-
leriosa droga preparada por Tong-Wah, ilcii-"»
ao seu alliado, que a bebeu dc um trago

Agora, disse Perry, passando a mão pela
lesta, como que para dissipar a angustia que
o atormentava, explica-me como pretendes
arranjar-te para .facilitar a minha fuga...

Sem dizer palavra, Long-Sin dirigiu-se pa»
ra o parede c, erguendo com as duas mãos
uma grande pedra de que era formada, tlepo-
positou-a no chão, penosamente.

Da cavidade assim praticada, puxou sue-
cessivamente dous esquifes do vidro que, ro-
laudo com sinistro ruitlo, mostraram aos
olhos de Perry Bennett os cadáveres tle dous
chinezes, esticados, tle braços cruzados ao
peito, nas suas vestes dc cerimonia...

Ante a interrogação que leu no olhar oslu-
pcfaelo do chefe tia "Mão do Diabo" elle
rompeu o silencio:

As múmias que vês, pronunciou clle,
não são defuntos. Por um processo que ape-
nus alguns iniciados chegam a conhecer, a
vida nellcs foi simplesmente suspensa! Mas
para todos, como para li, a illusão é perfei-
ta!... Quando os teus inimigos te virem nes-
te estado, acreditas que exigirão ainda mais?...

R' então dessa fôrma que contas livrar-
me delles?...

Ao mesmo tempo que impellia os esquifes
pora a cavidade que os continha, o chinet
fez com a cabeça um signal nffirmativo.

Não!... Não!... exclamou Bennett ater-
rorisado, fazendo com a mão um gesto de re-
cusa... Estes corpos rígidos c gélidos me opa-
voram... Procura um outro meio!... E tle-
pois, proseguiu clle. com voz cava, quem me
garante quCme dcsperlorás?...

Long-Sin ergueu lentamente os hombros e
o seu eterno sorriso reappareceu lhe na face
astuta...

Com o tledo apontou o copo que Bemiett
acabava dc esvusior:

Mas, caro senhor, disse elle tranqüila-
mente, você já ingeriu uma grande dose da
poção que produz esla immobilidade que lau-
to o apavora... E', pois, tarde de mais para
recuar!...

(Continua)
Por Irás dcllc, o sorrir indefinivel de Long-i

Sin accenttiou-se. fl Fste folhlim í o 6" do 1.1° episódio, que— Ahi está o qsc t» acalssará & sêdel...| será exliibido quinta-feira, á dc junho, nos'disse elle. * cinemas Pathé e Ideal.
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A NOITE—Tcrçn-fcira, 3o de Maio dc 191o
lü. JMIIADO Horrível bronchite - Falta de ar - Vômitos de sangue

_ O Exmo. .Sr. coronel Gomes de Faria Alvim, proprietário da íiúciula da Boa Vista, em Guarany—Minas, soffreu d«horrível bronchite enroniça com falta do ar, tossindo aié vomitar sangue, Esse illustre cidadão curou-se, nu avançada edada(O REI DOS REMÉDIOS BRASILEIROS) M annos, eom 2.| vidros de JATAHY PRADO. Enviou-nos honrosa carta, attestando, cm data de 12 de janeiro'dofnt* "" A,»^ 4 1&* l0JB4 KW ?* «,lrb- • b8m dEE" 
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__ !_ "ii.iiias a (.„ runduiOurlvoi, hh •• m i>.,i.,.. mu chciuc. Phoniwaoeulloo HONORIO DO PRADO.
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Não arranha
Dá brilho
Não é corrosivo

Não oxyda

E o mais útil

E' barato

.. E'econômico

Callos Descascam-se
Como Uma Casca

De Banana
O Maravilhoso o Simples"Gets-It" Nunca Fnlhn cn»
Removor Qualquer Callo
Çom a maior Facilidade

Si/ bondes soffrido lin annos,
cam uin callo por cima du uu-

Iro, procurando hCalffll-OI por meio
ilu unguentoa «pie irritam a pelle,

%gfr W/WVr Sr "w * ^«^^

W/to, WW&L/

üiWt
4»

— /e venenoso

Adiantamentos ao Commepcio
A Companhia Nacional de Armazéns

Geraes cmilte WAIÍIIANTS, com des-
contos módicos garantidos, sobre merca-
doiias depositadas, ein seus armazéns, li-
bcrlando o commerçio do vexame de soli-
citar endossos graciosos para descontar
(ilu os, e bem assim faz adiantamentos
para pagamentos dedireilose frei es, me-
diante juro bancário. Para informações

na sede da companhia á
KUA GENERAL CÂMARA 33

iil I

RIO DE JANEIRO
Avenida Rio Branco n. 50

Avisa á freguezia que está vendendo as

"Vem clq>renmi, Jo.hc, c vê como
tão fácil e mnrnvlllioaamenlo"CictH-It" remove um

cullol"

dc cintas que pegam nas meios, ou
ataduias e cmplnstros que fazem um
embrulho dos pés, usando navalhas
e tesouras, entüo exilerlmontai

Gets-It" apenas uma vez c vc-
reis como o callo descascará, "co-
mo uma casca de banana", li' sim-
plcsmentc maravilhoso. "Gçts-It"
c o novo melo para remover callos
sem dõr, é applicado cm <lous se-
«inidos, nunca doe nem irrita a
pelle, Nada para fazer pressão so-lire o callo. Nunca falha. "Gets-
It" é a maior cura para callos co-
nhecida. Milhões de frascos de"(Jcts-It" são vendidos annualmcn-
te. Abandone os velhos remédios c
pelo menos uma vez experimente' Gets-It". Tara callos, verrugas e
callosidadcs.

Fabricado por 
*E. 

Lawrcnce &
Co., Chicago, Illinois, U. S. A. A'
venda em todas as drogarias e phar-macias.

Granado & C, Depositários
—Rio de Janeiro.
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Jmfâ
TelPs Bier

A cerveja preferida pelas Sc-
nhoras (leve e sauclavcU.

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

Rna Machuoio 92
anliga Cervejaria Logos
TELEPHONE 236I

M«iMt^§--^BÇiH1tftt9BBfflI B SS 1 ffl5lílf»i'Bn vn«5n Uun 111 wuuv B™*j§

LÂMPADA0̂ (<GE-EDISON>
pelo seu novo systema americano:

Cada compra de lâmpadas dá direito a um ou mais «coupons»
na seguinte proporção:

Por cada lâmpada até 511 velas se ent.cgará  , couponíuu velas (coiuuiuin)  o

fiiQftiüiiii

DELICIOSA BEBIDA

lü>
Mme. Julia Caldeira
Garante o iratamen-

to da eu tis, com os
seus preparados. A
pi li ; torna-se alva e
ros d 1 dentro de pou-
co tenipo.

A' venda na
Rua Rodrâgo Silva, 36

Espumante, refrirreranta, sem
álcool

Comer bem só
na Transmontana, salão
clc primeira ordem ; não
tem segundo para esta es-
tação. Venham experimèn-
taro bom paladnr das boas
petisqueiras á portugueza.

Rua da Alfândega-. 158
Telephone 3.(159 N.

Rodrigues Salines £ C.

CAMPESTRE
Ourives 1)7. Telephone 3.(iliC-.\'orlo

Amanhã ao almoço :
Succulenta feijoada familiar.

Ao jantar : Suecesso ! ...
Peru á brasileira:
Todos os dias ostras cruas...
Canja e papas, sardinha fres-

cas.
Boas peixadas, ovos de tai-

nha.
Provem a especialidade da

casa o vinho Anadia branco e
tinto. Preços do costume.

LEILÃO DE PENHORES
8 JUNHO• E. Samuel Hoffmann

13 Travessa do Rosário 13
JÓIAS

Das cautelas vencidas, po-
«lendo os Srs. mutuários refor-
mar ou resgatar suas cautelas
até a hora de principiar o leilão.

mV&omtâw&f tom
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CASA STAMP
Grande deposito de toilos o.;

artigos para Bnsketbnll,
Volleyball, Pootba.l, Lnwn-
Tçrinis, Ping-Pong, Patina-

ção e banho de mar
Especialidades em calçado,

finos para ambos os sexos
e todas as edades, ao rigor

da moda

9, URUGUAYANA, 9

wwsm

dito
uito
ililo
di tu
dito
dito
dito
duí»
dito

10(1 velas (ipi w.itt
ÜOO velas d

velas ,i »
001 velas
80) velas

1000 velas ,
1500 veias »
2000 vclus D
Ii0 velas »

Cornpna-se
qualquer quantidade dc jóias velhas

com ou sem poJrns, do qttiilqiior valor e
ciuilelii.-! do uMonlc de Succono»; paga-se
liem, na rua Goiiçulves Dias n. IJ7.

Teleplione 001 Central

Os coupons serão re-giiliulos na
Casa Bertholdo, Avenida Rio Branco n. 5oOs prêmios acham-se indica.ius na lista ile liriiidcs ccslã.i em exposição

peiiniuienle na CASA BKRTIIOLUO, AVK.NIUA 1110 BIUNCO N. 50
S9| PEÇAM A LISTA DOS BRINDES

1 Compras a praso não têm direito a couponsI!

BROCHE
Perdeu-se ante-hontem á tar-

de na Praia cio Russellou Fia-
inengo um broche de valor,
feitio amor-perfeito. Agracie-

l ce-se e gratifica-se a quem o
| entregar na Praia do Russell

ii. yG, assobradado.

1mm

 3 ; 1 Joalheria Valentim
lia
m

» m» i'2 M
15 ü
18 m

» 21 m
 25 j m

Drogaria Graoado 4 FilIiosi~"~^—
I RÜA "«ÜQÜAYANA N. 91 mm „

S ii li
34, Rua Carvalho Monteiro

CATTETE
Telephone: Central 5.960

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

Não tem filial

^"TÍdIÊmíioroThDbDhiUi
^^^ Emeslo 5ouza
g||BRONCHITE1P| flonquidão, Aslhma,
f||il Tuberculoso pnlmonar.
"ÉOT GRANDE TÔNICO
>^ aiira o appvilte t produz a

^i| torça muscular.

SÓCIO
Um senhor com 3:000^000

necessita entrar para uma casa
feita, negocio limpo. Cartas a
S. R. neste jornal.

GRANADO * C. 1* de Marco, 14

Plníura de cabellos
MME. OLIVEIRA tinge cabóllòs par-ticulanncute, sú a scnlioras, -om lleimô,

Actualmente saranlo 11 maior perfoiçãono sou traballio. Durãçíto: luatro mezes.
Lompletameiile inoffensivo. W-epiu-ados
recebidos da líurupu pelos últimos va-
pores.

Avenida Gomes Freire 11. |l>8, sobrado
íTeleplione 11. 5,800—Central.

ESTÔMAGO, FÍGADO í INTESTINOS
Digestões difficeis, nzia, ga«lritos,enleritos, prisão de ventre, múo bali-

to, dõr e poso no estômago, vômitos,
itires de cabeça, (Urnin-sc com n
Elixir cupcpliccudo prof. Dr. Bcnicio
de Abreu. A' venda nas boas phar-macias e drogarias do Rio e dos Es-
tados. — Dcpoiito — 10, Rua 1" de
¦Março, 10. - llio.

DENTES ARTIFICIAES
NAO OS COLLOQUE V. EX.SEM EXAMINAR OS NOSSOSTRABALHOS E PREÇOS.

N. D. A primeira consulta, para de Mra.;Ao do novo syslouia cujoicsuiiado o iievénis Burproliondonto, não imporia em compromlito alcum
para o consultanto.

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

RIO DE JANEIRO

bhSg J¦a

SZZ O especifico da ¦

Anemia e Tuberculose
Vinho Reconstituinte Silva Araújo

MOVEIS
Aníes de fazerdes vossas

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

QUITANDA, 72
Telephone 3.096 Central

lÊíiiSlaífi!ft9i Federa
Companhia de Loterias Nsclonaes

do Brasil

lüxtrncçõcs publicas, sob a fiscali-
sação do governo federal, ás 2 1(2 e
ios sabbndos ás 3 horas; á rua

Visconde de Itaborahy n. 45

AMANHA
343 — io"

IP

ESCOLA D[ CdRTE
Mme. Telles Ribeiro ensina

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

Pratica por tempo indeter-
minado.

Moldes experimentados e ali-
nhavados.

Acceitam-se fazendas paravestidos meio confeccionados.
Aulas de chapéos. Av. Rio
Branco 137,4° andar.Odeon, á
direita do elevador.

Pó de arroz DORA
Medicinal, adherente e per-lumado. Lata 2.^000.
Perfumaria irlando Pangel

¦ IIM—IIII» IIBI» im,,,

Modisfa
Faz vestidos por qualquer

figurino, com toda perfeição e
rapidez, preços baratissimos.
Rua Riachuelo n. 26, sobrado.

Chapéos de sol c bengalas
0 mais variado sortimento encontra-
se na U,\SA ISAItBOSn, praça Tira-
dentes 11. ü, junto á Camisaria Pro-
gresso.

»\. B. — N'csla casa colircm-so
clinpéos e fazem-se conceitos com
rapidez e perleição.

cura
— — _ _ . re-

pentinamenle dor de dentes.
Vende-se em todas as pharma-
cias ; não é veneno c não quei-
ma a boca.

Preço i$ooo
Caixa do Correio 1.907

Café Santa Rita

NAO TEM FILIAL
I>J3Q_G A SOA RANTims

PRfíÇOS SEM COMPETÊNCIA
Balancei sensível a 1 gram-ma para pesagem cp-atuita daxr*ecjiaezia.

| T1NTURAR1A RIO BRANCO
¦—¦¦

t
1 $B, ãmniúã m@m m iá •

cia»

Casa Ú2 primeira opde m
Manda buscai a roupa e c entrega - GRÁTIS - :, .InmS-ui,, _Mtemle promptamente aos chamados pelo TELIilMiONU Àô^i
-nl'!"l Z [''Tf 

:' seccoote''""«l«c3Simi,-a, porllS , lavacíilmícamcnte,scm ilelorniar nem eslraRar, o terno i»ur 5$„0o, tinoe ilcuaai-
quer côr, sem romper nem desbotar, passa a leoas roupascom perfeição, laz modi.icações e quaesquer concertos; col-loca debrum de lil.i de seda ou de alSodão em Iracks, paio-lots ecolletes—Uspecialidadc em trabalhos em roupas de senhora.

Pnecos módicos e ir-abalho pzrfdtü e gar-jntido
íK

Vendem-se
jóias ft preços baratissimos : na

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Vateil
Telephone n. 991

Ü maior e mais importante doBrasil. Occupundo a melhor si-
tuaçiio da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electricos.
Freqüência animai de 20.000 clien-
10I000!aria 

complota> a PilrUr de

End. Teleg. — AVENÍDA
IUO DE JANEIRO

Perolioa Esmalte-p^
rado, <]ue adquire c conserva
a belleza da pelle, approvado
pelo Instituto de Belleza dePa-
ris, premiado na Exposição de
Milano. Preço .Iftooo )'(y t)H
ARROZ PEROLINA, suave
e embellczador. Preço .j.fooo.
Exijam esles preparados, á
venda em todas as perfumariase no deposito deste e de outros
preparados, á rua 7 de Setem-

^*•*0^2íltQ^syí,•í, &?ÍiS

O MELHOR PQ BRASIb
Enconlna-se em Ioda d papíe
li' eslo ipie tudo e mundo toipa depois

das relcições de cerimonias
lurracCcs especiaes para butoquins de

primeira ordem
llua Acre fil — TeiepTicino Norio 1.401
Mal. l'liiriai:u 22-Telenlioiie Norte 1.218

THEATRO RECREIO

GRUTA DO NORTE
ABERTA ATE' I HORA DA .MANHÃ

Praça Tiradentes 77
TELEPHONE 1.831 CENTIUVL

Hoje ao jantar:
Vitella assada ao Rossine, frango á Ia

cuoota o lingua de vitella com feijão
branco.

Amanhã ao almoço:
0 especial cozido á bahiana, tripas á

moda de lá, sarapatel de leilão e bifrs
au pot.'

Todos os dias moijaccn, canini, vata-
pu, frigideiras, ostras, peixadas e cama-
rões.

Canja especial todas as noites.
Comer bem só na Gruta do Norte.

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

saes, camas, guarda-louças, guarda-ce-niidas, cadeiras de balanço, columnas o
outros moveis.

»v« Casa Veiga, fabrica de moveis, a
rua senador Euzebio n. 222. — Avenida
do Mangue. — Teleplione 5.231.

Foi- 150ÜU. fira mel"js

Grande e extraordinária loteria de
S. João — Em tres sorteios
Sexta-feira, 2.-I e. sabbado, 24 de

iunlio, ás ,'l horas da tarde, ás 11 e
a 1 da tarde.

32G-.1"
1" sorteio  100:0008000
í' sorteio  100:0008000
i° sorteio  200:0005000

Total dos tres prêmios maiores:

Stadt Munchen
Suecursal do Campestre

Hoje :
Peru á brasileira

Especial canja.
Ostras frescas.

Amanhã ;
Cozido familiar.

Restauram e bar, ao ar livre,
no ferrasse, único no gênero.Únicos depositários cio ala-
mado vinho Anadia, branco e
tinto, em botijas.

t Prnyn Tiradentes í
Telophono G05 Cenlral

Dr. Everardo Barbosa
Do Hospital de Misericórdia

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

LOTERIA
DE

Preço do bilhete inteiro 1G8 em
vigésimos de 800 réis.

Os pedidos de bilhetes do inte-
rior devem ser acompanhados de
mais 000 réis para o porte do Cor-
reio e dirigidos aos agentes geraes
Nazareth & C, rua do Ouvidor
n. 94, caixa n. 817. Teleg. LUS-
VEL e na casa F. Guimarães, Ro-
sario 71, esquina do beceo das Can-
cellas. caixa do Correio n. 1,273

20Q REIS
o metro de picot e ponto 5
jour na Casa Ratto, em tiras
de algodão a direito e de 10
metros para cima; Gonçalves
Dias n. 57. — Telephone Cen-
trai 2.118.

Aluqa-se uma boa casa
Aluga-se a boa casa n. Io7 da rua

S. Mu Baptista, em Botafogo.
Tom bons quartos, luz electrica, jardimao lado, miiilu água, está limpa e é

nova
['ara ver e tratar na mesma, com a

proprietaiia.

COFRES
Novos e usados, nacionaes e

estrangeiros, dos melhores fa-
bricantes e de diversos tama-
nhos, grande «stock» a preços
de oceasião, na rua Camerino
n. 104.

Café Aristocrata
puro e saboroso

l$OGO O K1LO
Haddock Lobo 469.

Teleph. 911—villa.

Garantida pelo governo do
estado

Sexta-ieira, 2 de junho

Por i$8oo

Bilhetes á venda em iodas as
casas lotericas.

A PIDALG

Empresa JOSÉ' I.OUItElllU

Companhia RUAS, do theatro Apollo, dc
Lisboa

iru.i*1
A's 7 3|l o o:i|.t

à rainha da revistas porlugnezas

agulha em palheiro
A revista quo bateu o «recurd » doagrado em Portugal e no Brasil. 0 cole-bre 12!), nolavel rieiiçno, no Itio de Ja-neiro, do actor JOHCE (JBSTII..
O Zé rurtrofe pclu a tor .1. PRATA.
Succesio unanime de iodos os artistas.

ResUiuraul, onde se rouiiem as inclho-
res familias. Rigorosa escolha feita diu-
riamente, om ciunes, caças c legumes,
Vinhos, importnçáo do marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

RIJA S. JOSÉ', 81 - Tclep 4.513 C.

pffliiniMBWWPMiiwwiir)ifB|)| n in | mim | ||i^j^u^aiWT»mj<«Uyt«flii

Conforto é saude!
Não mude de residência sem visitar

a PBMS O RIO BRANCO
Sfio deveras esplendidos e confortáveis

os luxuosos aposentos do magnífico Pa-
lacele Fialho.

Cozinha de !¦ ordem. Rua Fialho, 20.
Tidcphone CENTRAL a.732.

METRO 1100 REIS
UMA TIRA A M0L-M0L 200 REIS

Só im ARAGÂO
Rua Contio de Boniíim N. 96

Telephone 1.071 Vilia

Plantas
Começando agora a melhor época paraa plantação »le pomares, ninguém deve

comprar arvores frutiferus som primeirosaber os preços e as condições de venda
de Augusto Fonseca, ;í rua Mariz e Bar-
ros l)(i'J; peçam catalagns gralis,

PERDEU-SE
Um collár de ouro íinissi-

mo eom uma pequena cruz,
todo coberto de pequeninas
pérolas: gratiíic;i-e a quem
entregar á rua Goulart, 12 —
Leme

Gran bar e rotissene
PROGRESSE

44, Largo S. Francisco dc Paula, íl
Telephone 3.8M-2\orte

MENU
Amanhã ao almoço:

Suecesso...—Salada'(le vitella á sevi-
llianu, caldo verde á Villa Real, angu ábahiana. Succulenta feijoada au Progresso.

Ao jantar :
Pato com arroz de forno, cabrito com

pirão de civilha, lalharim ao molho toma-
te, ganço -m geloia.
_ Todos os dias goulasch, ostras c frang»)
a Rotisserie, legumes de S. Paulo etc.

Curso de preparatórios
Mensalidade 25$000

Diurno e nocturno. Professores do Pc-
dro II. Obteve em Dezembro |2,| appro-
vações. Rua d'Assembléa 11. 98-2- iitular

INSTITUTO PQLYeLOTica
Estão funecionando os seguintes cursos

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

nas.

T^EATe® S. FEOeO

Aliinnliâ e Iodas- as noites-
l.M PALHEIRO.

¦AGULHA

. prepa•s 1 «ro u 2oy, sobrado,

y» thealro Apollo-Quarta-feira, 7 de
junho—Hcaiiiiarição da coinpiiiihin doPo}tbciuiia, de Lisboa, com a peca do
grande suecesso — O AiíBiiES DA

,1-LAIjIA.

MEU BQ1
MORREU

THEATRO S. JOSÉ'
ESTA -SEMAN-Ã

Esfiréa da grasid© cussa-
passEsIa nacioEial de

oporefss, bíiriefas, revistas
e peças de costumes

r©gionaes^o mm

O M
DOSr o

Beag
m

Hkmíb de primsSra crdem

f ^onygem deslumbranto

m
/ NON

| Companhia Alexandre Aze-
i; vedo -

-.! e iodas as noites

fl 1PIII11 iliilll

0 corpo docente í escolhido o capricho
e morece absoluta confiança.

A disciplina do estabelecimento i ir-
reprehcnsivül.

N'o gênero é o único estabclecimcnti)
da Capital

AVENIDA RIO BRANCO, 100 e IOS

f IIE/U 8tO fíEPUBLaCA

Yaudeville ngraçadissimo em tres
actos

Scs««5e3 ás 8 c ás 9 :)[! da noitB

QiiiCK-tciru—»( Matinée 10^0 t>.

Empresa JOSÉ' LOUREIRO

Lllll LiAluii
Regissetir, F. QUEIROLO

HOJE HOJEÍ
As 8 8| 1

GRANDES NOVIDADES-Estréa dos

Mtirguistss, originaes, excêntricos, car.-
ties regioiiaes

Cpii!iiuuu;ão du exilo do celebre ven-

CAB4LU RcT^ASTILLtt
i»'in a sua companhia de

AUTÔMATOS 1'ALLANTES. Nolos traba-
lhos-Imitação do telephone

DO.N VENANCIO (velho de 70 annos]-
DANSA APACHE.

Rilliotos no « Jornal do Hrasii 3 aió
ús r» buras. Preços do costume.

Quinta-Teira—« Matinée » — Ultima sa-
mana.


