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NO MUNDO DOS MYSTERIOS

BD DO OS SUCCESSOS DE UM
«MEDUSA» EM l FADLO

Os jornaes tratam do caso e vão
realisar uma prova

apenas, ou será consagram
nisação excepcional, ue in

15slá fazendo ruidoso suecesso, pcTns provas
vxlríiorilinarias dc mediuniiiidadc, ciiusaiiilo
assombro n todos quo o tèm assistido, em
S. Paulo, O Sr. Carlos Miralielli. Os jornne.i
«Iu capital paulista vêm trata mio «Io caso,

npaixonaiido-se peloassumpto, cxplornn-
(lo-o largamente. Em
S. Paulo o ens.i está
mesmo se popullirl-
siiiido por tal fôrma
(pie nas ruas, nas pra-
ças, nos eu fés, nus
bondes, em Ioda pai-
to ciiifim, c esse o
assumpto obrigatório.

Ha dias mesmo, o
nosso correspondente
mandou-nos um ex-
tenso telegramma,
dando o resultado ns-
sombroso de uma das
sessões espiritas do
Sr. Miralielli, em a
qual se haviam passa-
do maravilhas, taes
comp lâmpadas <|ue
giravam no ar, acecn-
de-ndo-sc c iipngnndo-
se, sem o menor con-
luclo e sem apoio al-

J homem mgsterioso glillí.
— o Sr. Mirabelli . lísse ruidoso suecesso

vae nu iu crescendo,
a ponto de se estar orgíintsar.do umn prova
formidável, a «pie será submcllido o Sr. Ml-
rabelli, (|ue, nu será-desmascarado por aquel-
les (pie pretendem tratar-se de um mágico

;rado como uma orgn-
mia força médium-

nica innraviltiosn.
De qualquer fôrma, o ca;n do Sr. Mira-

lnlli cliegou ao ponto de despertar todas ns
attenções, repercutindo aqui profundamente.

A grande prova será feita, por haver o
Sr. Miralielli acecito um rcplo -que lhe lan-
enu o "Correio Paulistano'", jornal que n
ntnca, em contradicção com .1 "A Gazela",
(pie, sem fazer a defesa systematien do "lio-
mem" mysterioso, vem trai-indo dos pbeilO-
menos que apresenta esse homem, com ncil-
lamento, aecoitando c descrevendo detalha-
(lamente todos esses pliciiomcnos e dando
hiena divulgação ás narrativas feilas ^pelns
pessoas (|ue os*tèni teslcnuinliado.

Outro joimal, "A Capital", uppureee tiini-
bem, agorn, .atacando o Sr. Mirabelli.

Ha, eir.fiin, em S. Paulo uma expectativa
lão intensa e lão grande sobre os acQJlleci-
liienlos (pie justo será tratarmos tiimlieiii
d.esjje caso, unica incute pelo desejo de por-
nms os nossos leitões tio conhecimento da
«jue for oi-corrcndo na capitai paulista.

O "homem mysterioso", como cognomlnn-
ram n Sr. Mirabelli. não surgiu, assim, de
rcpcnlc. Carlos Miralielli, filho de italianos,
ali foi crendo e seguiu a profissão do pae,
que era sapateiro. Foi por isso que Mira-
lielli entrou como empregado da fabrica de
calçado da firma (!. Villaça & C. Nessa ca-
sa começou a revelar-se. Conln-se que um
dia. tendo vendido um par áe sapatos dc
scüm a unia senhora, pol-o na caixa, que
embrulhou e amarrou. Começaram os sapa-
los a saltar dentro da caixa e a senhora, as-
somlirada, saiu a correr. A esse facto deve
elle o ter sido despedido da casa, passando
a experimentar então a sua fprça mcdiumni-
en, que foi assim se desenvolvendo formi-
davclmcnlc.

Entrou, por ultimo, o Sr. Mirabelli a fa-
zer sessões, cm casas particulares, até que,
crescendo a sua fama, teve despertada a at-
tenção dc pessoas da melhor sociedade pau-
lislana, a (piem sc prestou a apresentar os
plienomenos que, lançados no conhecimento
publico, tèm sido objecto dc discussões, de
controvérsias, constituindo o suecesso da
netualidade paulista.

Os jornaes vêm cheios de descripções sen-

PARA SALVAR A NAÇÃO

saciouacs e do pbotograpbins espiritas, ns-
sim como de conhecidas personalidades pau-
listas, que testemunharam taes experiências,
Eu Ire ns personalidades, a «pie mais se lem
destacado é a do Dr. Carlos Niemeycr, quo,
em entrevista dada a "A Gazela" dc S. Pau-
Io, se confessava assombrado com os pheuo-
menos produzidos peto Sr. Mirabelli, indo
depois fazer declarações contrarias no "Cor-
relp Paulistano", estabelecendo, assim, gran-
de confusão no espirito daquclies que acom-
paiihavnm o assumpto pela leitura dos pare-
cerc.s das testemunhas du taes experiências,
Iodas ellas pessoas conceituadas e escolhidos,
por isso, especialmente para tal fim.

Ha do lado daquclies que se confessam
impressionados profundamente, nomes como
O (Io Dr. Capote Valente, Dr. Carlos de Os-
tro, Macedo Soares, Dr. Alberto Seabra e
outros,

0 Dr. Carlos Nienicycr, por exemplo, dis-
se. em entrevista a um jornalista, o se-
gulnlc:

,— O Sr. Mirabelli, em minha casa, fez
diversas provas. Reparo o senhor para aquel-
Ia gaiola. O senhor está vendo: ella acha-
se segura ii parede. Pois bem; ha dias,
numa das primeiras visitas do Sr. Mirabelli
á minha casa, elle fez a gaiola cair ao chão.
Outra cousa: nu mesma ocasião, em cima
de uma garrafa, achava-se um crnnco liuiiia-
no. O "médium" concentrou-se, fixou o oh-
jeelo, e cll-o a rodar. Depois, a uni mau-
dado seu, desprendeu-se, rolando ao chão.

A minha cunhada assistia á sessão e ti-
nha, num dns braços, uma pulseira. Inslan-
lançamento o objecto caiu ao solo. —E' o
espirito de um filho da senhora, disse-nos o"médium". E, a seguir, col locou a pulselri-
nha dentro de um vaso para flores. A pul-
seira começou a se levantar, como uma cobri-
nha, caindo depois. O Sr. .Mirabelli collo-
eou uma campainha cm cima de uma mesa c
fez acenos com os braços. O tynipano fun-
ccionou uma, duas. varias vezes.

E depois de narrar laes scenas, o Dr. Nic-
meyer ajunlou a sua opinião, dizendo não
acreditar na existência de qualquer "Irue".

Dessa opinião compartilha ainda o Dr.
Henrique de Macedo, presidente dn União Es-
pirila de S. Paulo, que fez lambem refcreii-,
cias n alguns dos phenoinciios obtidos pulo'
homeni inystcrioMi. mini dos quacs foi parte
ò Dr. Octacilio Caninvá, assim contado:

O medi uni, estando em "transe", ao dar
inicio á sessão, pediu que lhe'fosse apresen-
lado um advogado. Como estivessem vários
na sala. convidnrnm-n'o a «pie declarasse um
nome. ,0 Sr. Mirabelli articulou compassa-
da mente:

— Dr. Octacilio Gamava.; Tenho uma eom-
münicaçãò a fazc-f-Ihe. Antes «":e""m'a"ís pada,
convém notar quo o extraordinário vidente
não conhecia esse cavalheiro e uno sabia (pie
elle estivesse presente. O Dr. Octacilio Cn-
mará npproximou-sc do médium e com elle
se dirigiu liara a secretaria da União Iüspi-
ritn, em aposento contíguo. Ali. nn presença
de varias pessoas, entre as qunes o Dr.
Henrique de Macedo, o Sr. Mirabelli dcclfl-
ron ao Dr. Oeincilio Camarii que falava cm
nome do seu fallecido pae. E descreveu,
com precisão maravilhosa, o extineto, tra-
çando o seu retrato com todos os detalhes.

Com um negociante estabelecido á rua Li
bero Badaró oceorreu lambem scena extraor
dinaria. Uni casal eslava numa sala, mas
separado. Mirabelli. dirigindo-se ao espo-
so, disse: aquella senhora é sua esposa. Não
os conhecia, nunca os havia visto. Ao cava-
lheiro explicou, então:

.— Acaba de estar atrui o espirito de seu
sogro. Veiu, poz a mão na cabeça daquella
senhora e disse: Esta é minha filha. Depois,
dando volta ao salão, chegou-se até o se
nlior e, apoiando-sc sobre o seu hombro, dis
se: Este é o meu genro.

Na opinião do Dr. Macedo, Mirabelli é
uni médium esclarecido, através do qual se
podem obter revelações muito intimas com
o mundo espiritual.

BOLETIM DA GUERRA

siva austríaca comoffen pleta
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NA FRENTE STAbO-AUS-
TRIAGA

Aa situácãt) melhora do lado dos
italianos-- Os húngaros satlsfa-
¦/.cm o seu ódio — A superioridade
dn artilharia italiana — Em mui-
tos pontos a oüensiva austríaca
está naralysnda — Um hellogesto

cia rainha Helena

LONDRES, 31 (A NOITE) — As noticias que
chegara de Roma são bem Iranquilliaadoras. A
offonsira austríaca onde não está paralisada
está delida pelos contra-ataques italianos.

A si Inação cm toda a frente, do Astico ao sul
«le líiva é, em conjunto, boa parn os italianos.
Sabe-se, entretanto, que os austríacos recebe-
ram grandes reforços de homens e artilharia,
devendo, portanto, recomeçar cm breve os seus
ataques contra as posições italianas.

Os jornaes húngaros enaltecem o archiduque
herdeiro pelo que elles chamam o suecesso
dr. offensiva contra a Itália. Os húngaros, como
é sabido, são inimigos ainda mais rancorosos
dos italianos que os próprios austríacos e dahi
O facto tle estarem combatendo na frente ita-
liana, nesta pliasc da guerra, grandes contingen-
tes húngaros.

Os críticos militares italianos dizem que os
últimos combates têm demonstrado á evidencia
que a artilharia italiana é muito superior á aus-
triaca. E acerescentam que essa superioridade
ainda se manifestará melhor quando os comba-
tes tenham de ser travados em planícies,

Um desses críticos escreve: "Recuámos, em
certos pontos, mas isso estava previsto c tanto
assim que os austríacos em nenhum logar nos
Burprchcnderam. Recuaremos vagarosamente,
porque é necessário regar com sangue austríaco,
pela ultima vez, todas essas terras irredentas,
até que ellas sejam libertadas para todo o sem-
pre do domínio austríaco".

O rei Victor Manoel continua nas linhas de
frente, tendo visitado ante-liontem a região do
Posina, quando a batalha era mais violenta. O
li!. I) era no ali mesmo distribuiu numerosas con-
decorações aos officiaes e soldados alpinos.

Nos sectores dc Riva e de Rovereto os aus-
Iriaeos estão completamente detidos.

Os jornaes suissos asseguram que nos comba-
tes de Vnlsugann, os austríacos perderam na
semana passada dous generaes. E acerescentam
que, somente na zona de Coni-Zugna oe baixas

austríacas, cm dous «lias, foram superiores a
nove mil homens. O Adige, de facto, carrega
nas suas águas numerosos cadáveres de aus-
trincos.

Morreu cm combate o capitão do Estado-
Maior italiano conde de Gioria.

PARIS, 31 (A NOITE) — Telegrapham dc
Roma:"Quando um aeroplano austríaco atirou di-
versas bombas sobre o Irem que saia de Mes-
tre conduzindo a rainha Helena e as nrincezas,
ha cerca de quinze dias. uma dessas bombas, ex-
plodindo junto do vagão real, matou o indivi-
duo Giovanni Aiidalo. A rainha Helena encarre-
gou agora o marquez de Capranica de entregar
á familia de Andalo duas mil liras e «le lhe com-
municar que terá uma pensão vitalícia."

attXfit—mXf&flgi

NAS FKENTES RUSSAS
a4s operações na Galiciã

PETROGRADO, 31 (Havas) (Official) — A
nordeste de Augusllnof repellimos uma vio-
lenta tentativa de offensiva inimiga.

Na Galiciu, perto de Gliadlü, os austríacos
oceuparnm um dos nossos postos avançados
e derrotaram o contingente que o guarnecia,
depois de um Intenso bombardeio. Immcdía-
lamente, porem, foram enviados reforços, que
em pouco lempo conseguiram expulsar o ini-
migo e retomar o posto.

—<t< «-ftfrt-B» *_-B—

EM TOKNO OA GUS2RRA

O transporte submarino dc fari-
nhas para a Allemanha — O kai-

ser nos estaleiros dc Shichau

NOVA YORK, 31 (A NOITE) — Discursai.-
do em Sauittovls, o Sr. Smitli assegurou que
são esperados brevemente nos portos norte-
americanos diversos submarinos allemaes que
transportarão fayhili.i para a Allemanha, bur-
laudo assim o bloqueio «pie os alliados fazem
aos impérios centraes.

PAUIS, 31 (A NOITE) — Conta um jornal
liollandc/. que o kaiscr visitou recentemente,
incógnito, os estaleiros Shichau. Ao abando-
nnr o automóvel que ali o conduziu, o ltaiscr
deu de gorgcla no "cliauffcur" dez marcos.

E o jornal coiiiinenln: "O kaiscr jamais se
pode disfarçar. Aquella gorgetn traiu-o, vislo
que «jualquer burguez daric hküs".

PAI1A ACABAR COM UMA
VERGONHA

Um deputado apresenta o

projecto de um empre-
stimo patriótico

O Sr. Sebastião Mascarciibas, representante
dc Minas Geraes, npresuntou boje, íi Camur.i
dos Deputados, o seguinte projecto dc lei:

"E* chegado o momento cm «pie a nação,
victima dos erros o dehipidaçõcs, outro recur-
so não eiieiiiili-íi. para manter illesa a sua pro-
pila honra, sinão o appello ao amor de seus
filhos, amor quo ella só pode ver coiisiihslau-
ciado no patriotismo dos brasileiros.

As classes producloras, já excessivamente!
oneradas, abnegadamente se sujeitam ao sa-
orifício dos seus Interesses, cm beneficio da
salvação publica, certas do <|ii(5 o actual hon-
rado governo empregará lodo o vigor possi-
vcl ua salvaguarda do erário nacional, quo
não pode mais continuar a supportnr embates
dc dclnpldndurcs e assaltos de exploradores.

Não h.i lição mais proveitosa do quo a des-
graça, nem ensino mais efficaz do.que a nc-
cessidade. O lirasil, evidentemente destina Io
a grandioso futuro, em breve, trilhará sem
íipprchcnsões o caminho da prosperidade, e a
lembrança do quasi naufrágio da hora actual
permanecerá viva ua memória dos futuros go-
vemos, «pie jamais transformarão o Tliesouro
Nacional em fonte pereiine du desperdícios e
loucas aventuras,

Si não fogem ao sacrifício os que lidam, na
lavoura, na industria e no commercio, justo
é que os acompanhe, nos mesmos sentimentos
patrióticos, lodo aquclle (pie, exercendo o ser-
viço publico, receba directamente dos cofres
da nação os meias de subsistência; c tanto
mais justo quanto a estes não sc pede o sa-
crificio.de um imposto, e sim um empresti-
mo, que reverterá em-, beneficio dc suas pro-
prins famílias.

Siibmelto á consideração da Câmara o se-
guinte projeclo «Ie lei:

O Congresso Nacional resolve:
Art. Io — Todos quantos recebem do The-

SOUTO Nacional subsidio, honorários, soldo,
ordenado, diárias, gratificações, inclusive opc*.
sentados, reformados c jubilndos, lerão o
desconto de 10 "Io em seus vencimentos men-
saes, quando sejam, estes de um ou mais dc
um couto de réis; para os «pie recebem fra-
cção de conto de réis o desconto será de ã <-|0.

Art. 2o — Receberá cada qual uma cader-
nela especial dn Caixa Econômica, sob o lilu-
Io Empréstimo Patriótico, em que será credi-
tada mensalmente, no aclo do pagamento, a
porcentagem descontada.

Art. 3" —• Nenhum credor por cssns cader-
netas poderá retirar quantia alguma constai]-
te das mesmas.

Art. 1^ — Por morte do. credor o governo
entregará, sem delongas, nos herdeiros do
mesmo, o saldo da respectiva caderneta.

Ari. íi° — llevogiim-se as disposições em
contrario. — Sebastião Mn:;carenlias.",,.-,_,>-.. .-&_^ViÇ!s_\_£ã,i . .tfíMIt»,

I üÉtto do Eslado de M
alii do Pau

T.'vc uma forle o seiisiiclmial repercussão,
co.-v.ynão podia ser de outro modo. a nossa
nollclij «le lionlem jsobra a proposta da fu-
mo.-.iIos Estados do Paraná e Sanla Calha-
riu/:, -como uma solução para n. irritante O
(fcjfefliietyti' conlenda entre aiiuellns «luas eir-
ciimscfijpÇôcs federaes na disputa do terri-
t.n ¦• ¦ contestado,

P;..curámos hoje agitar o assumpto entre
os '.cpiesenlantes de um o de outro Esta-
do f (Juiisl Iodos elles procuravam, a princl-
pio, negar a existência dn proposta ou fiu-
gir mio ty não conheciam. Tnes eram, porém,
ar.^i .-i-kí» quo lhes dávamos du quo estávamos
absnIu)anícnto seguros du veracidade dri no-
tlclfl quu elles terminavam por confessar co-
nln'ci'1-n, f.xplaiinudu-sc alguns.

P >r exemplo, o deputado pelo Paraná, Sr.
Jdí» Pernoita;

Não devo adcantnr cousa alguma — «li-;-
sc-i.os elle a principio. O assumpto é me-
liu<js'esi). ,lá lhe disse mesmo «pie talvez al-
giin-a palavra encòrrcgndlçn prejudique o an-
(lamento dn questão.

Explicámos ao Sr. Pcrnclfa como havíamos
obtido a grata nova. S. Ex. então nos de-
clariu, mas ainda rccciosaiuenlc:

A idéa de reunir-se num sô os Esla-
dos do Paraná c dc Sanla C.lharina é unia
velha c formosa idéa do Dr. I.aiiro Müller.
Achaque, cffectlvnnicntc, ambos os Estados
so .efiiuii a lucrar com isso. Mas, olhe: a
solnção.que sc vae encaminhando por Intcr-
nierio do Sr. presidente da Hepubliea, mais
tardo ou mais cedo virá a dar nessa fusão
que, com ser contraria ás tendências natu-
racs de frnccionaincnto das collcclividadcs'aes, nem por isso deixaria de desde já,

vez que as populações dos dous Estados
iscjnsscm, ler immcnso valor para o mu-
irostiglo político c econômico na federa-

.. brasileira.
,1) Sr. Luiz Xavier, collcga dc bancada do

Sr. João Pernoita
S. Ex., disse-nos:

Os segredos dos bastidores ia
nosso TegaçáQ em Londres
W_M**-W-"-MWM_B_MW-MW-^^

Uma palestra com o Dr. FranulsDo de Castro,
recém-chegado c!a hániroja

soe
mu
n.d
so
Ç?

«pie comnosco ouvia

ÍI o P.
I YJH ,cm ",n s"
Lffwí.tcrão na Unlãi

raiiú e Sanla Cnthnrina se uni-
Estado, dentro dc poucos nn-
io a mesma importância eco-

11 õp 11 da de S. Paulo. Política nente lambem,
tio seio da federação, teríamos mais peso.
Sí^d}--*Dr. Lauro Müller, effcclivamenle, se
empenha por essa solução, níio se pòdc si-
não reuder homenagem aos seus inluitos pa-
triolicos, pois um homem na sua posição, já
tendo desempenhado e logrado das honras
de maior destaque no Brasil, c que até é
tido por muita gente como um oplimo cilil-
di-.!.ilo ú presidência da Republica, não se
lembraria de tal solução sinão por unia idéa
muito elevada, por patriotismo muito pon-

cômmum. -•; .CO

Adu
-<ÜS_5Í '-

ücaía espirito-sanfense
e o Senado

A cominisp.ão dc diplomacia c consti-
tttiçãO; do Senado, reune-se amanhã.

E' provável que nessa reunião seja
discutido o caso do Espirito Santo, so-
bre o qual ha na commissão, para re-
ceber parecer, uma indicação do Sr. JoãoLuiz Alves.

Oex- presidente no Ministério
da Guerra

.,.vji,eve hoje no Ministério da Guerra,
ii-V/üó- piííec^í',".^".". '• <?"-uIamente comáí)
titular da
Fcnstca. pasia, o marechal Hermes..da

Lisboa
LISBOA, .11 (A. A.) — Ao' Dr. Augusto

Soares, minislro das Relações Exteriores, e
ao Dr. Bernardino Machado, presidente da
Republica, será apresentado hoje, pelo respe-
divo encarregado dc negócios do lirasil, 1):'.
Velloso Rebello, o novo addido militar brasi-
leiro em Paris, major Alfredo Malan iPAn-
grogne, chegado dahi pelo ".Amazon".

provoca justos protestos
BM_B*_gmiii-iiiLn?aci»gwfj'gfsi»-w-

UM ACTO IMPEKTINENTE QUE REDUNDA
EM ESCÂNDALO

/^ 
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Uma barte do comboio suburbano, como agora fica estacionado na qarc da
Central': dentro do turinel, por baixo do escriptorio da administração

Entrou hoje em vigor a nova lahella de
trens da Central. A directoria daquella ferro-
via, como se sabe, sentindo a falta dc eomlnis-
tivel, fez unia grande redueção dc trens, prhi-
cipnlmentc nos subúrbios.

A população suburbana havia de sentir des-
de logo os effcitos dessa redueção, pois era a
mais proximamente prejudicada.

Effcclivamente o que sc notou hoje, ás pri-
ineiras horas da manhã, foi de. causar pena,
pois raramente, a não ser nos casos dc atrasos,
se vem trens naqucllas condições : cheios,
completamente cheios, atopetados. Enlre os
bancos, pelas plataformas, não havia um logar
siquer.

Ninguém podia mover-se. Quando o trem
parava, uns passageiros cabiam sobre os ou-
tros.

Choviam as -reclamações : uns protestavam e
outros pilheriavam; uns clamavam contra a
directoria e outros maldiziam a guerra.

Na Central, quando os trens paravam e co-
ineçavam a despejar, é que causava espanto o
ver-se. como um único comboio podia com-
portar tanta gente.

De súbito um grupo saia lá do tuniiel, a
reclamar :

Isso é o diabo 1 Venho de Lauro Müller
aqui a pé I

Como ? indagam outros.
Pois "seu"' Arrojado fez um Irem desse

tamanho, de modo que a maehinn pi'ira> na
Central, quandb o ultimo carro ainda está na
plataforma dc Lauro Müller.

O exagero ern grande, mas as reclamações
tinham até certo ponto bons fundamentos.

Bffectivaraeiite c direcção da Ceuiisl, hz-

vendo resumido o numero de trens e sendo
enorme o numero de passageiros, augmentou
o numero de carros. Acontece (pie a linha eir-
cular na Central já era pequena para os com-
boios d os últimos carros ficavam próximo
do Lniujcl ali existente; Augmeiitniulo-se o nu-
mero cms carros, alguns desses ficam dentro
e até atravessam esse tuniiel, difficultando
enormeinenle o desembarque e tornando-o ali
perigoso.

Dahi as reclamações e as pilhérias.

Para constatarmos o grande inconveniente
dos comboios suburbanos, estacionarem deu-
Iro do tuniiel e o demonstrarmos mutcriulmen-
te, mandámos o nosso photographo tirar um
instantâneo.

Para isso obtiveramos antes permissão do
secretario do Sr. director, que aecedera aos
nossos desejos. O Sr. Dr. inspector do Movi-
mento, porém, oppoz-sc tenazmente a (pie ti-
rnssemos o instantâneo e em acto immcdinto
movimentou todo o pessoal dn estação, de
trens-, policia, ele., expedindo ordens absurdas
conlra qualquer que ousasse pliotograjihar a
chegada dos trens.

Deu isso cm resultado um enorme escanda-
Io com o competente ajuntamento dc povo.

Felizmente contra a vontade desse chefe de
serviço que, com semelhantes absurdos crêa
em torno dn actual administração unia atmos-
phera de antipathia e prevenções, e indepen-
dente do estado de sitio que se estabelecera
nuqui Ije momento dentro do pateo da estação
Central, conseguimos tirar a photographia, de
que é reproducção a gravura acima.
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Quando acabará n guerra ? — pergunta-
mos por curiosidade au Dr. Francisco de
Castro Júnior, que acaba dc repressar da ln-
glnterrn, a bordo do "Araguayu'.

S. S. sé depois de
trocar suas impressões
de viagem sobre o
contai-lo diário con:
os navios o1: guerra
quo cruzam os mures,
fiscnlisaiido c puniu-
do; só depois dc rc-
cordnr as delicias da
vida de burilo, inde o
passadio era luxuoso
c a disciplina iuexce-
di vcl, respondeu á
nossa pergunta, exela-
mando :

— Quando acaba a
guerra ? Digo como <
Sr. Asquith—"Sclior-
tly 1" Não se importe
com os theonslas. Só
lhe posso dizer que as
surpresas (pie lem ha-
vido no mar serão
um dia sabidas e eu-
lão é que o inundo ha
de ver • quanto tem
feito com exilo a es-
quadra ingleza. Os
submarinos allemaes

aprisionados serão opportunuinenlu exposlos á
curiosidade publica."

Como lhe indagássemos da liberdade que
nctualmento sc gosa cm Inglaterra, S S. nos
informou deste modo :

A Inglaterra, nesse ponto, é o que era,
snlvantcs as rcslricçõcs impostas pela situação
política.

E aqui o Dr. Francisco de Castro nos nar-
rou como os prisioneiros allemaes tiveram
permissão das autoridades inglezilS para se
bnnquetcarcm no dia dos annos do kaiscr I

O governo inglcz&proscguiu S. S., nunca
praticou, conforme vc.ió que ?e tem espalhado
por nqui, actos de prepotência contra a natu-
lal liberdade de pensamento. Hasta lhe citar
o caso do Sr. Azevedo do ^Amaral, que anda
tão mal contado.

Depois de elogiar certas qualidades daquel-
le jornalista, o Sr. Francisco de Castro salien-
tou'O facto do Sr. Amaral ler se especialisndo
em assuniplos politicos,, possuindo por isso
um ponto de vista individual, embora errado.

Mas... Nenhum gòvernoaíplerririn que
qualquer jornalista, por mais 'hábil 

que fos-
SC, continuasse a escrever o que, o.Sr. Ama-
ral mandava para o Hrasil,_J)üstahdo lhe di-
zer (pie elle appluudiu certa vez o jornal
«pie inventou a saida dc lord Kilcheuer da
pasla da Guerra, fazendo-se éco da tanta-
sia dc certos casos... ü governo apenas pro-
biblu-lhe que proseguissó na sua^campanha.
Quando o Drr.Amiiral. J"di .chamado ,á .fala
pefü áütoridiiílo c^ípetèjífe^üie^fóh^itor/que
iivésse euidado, que iirtJdisse snasv/jminVrn.-v
ponderasse suas-'Respostas, pois- tuad^seri.v
taoliygrnpliado. A apprehensão dc seus pá-'
peis foi devida a outra circunistancia: cano
dc ordem meramente commercial, provocai!)
pelo próprio Dr. Amaral. File não foi ex-
pulso da Inglaterra, nem intimado a sair dc
lã. Veiu quando quiz e porque quiz. E nem
poderia ser de outra fôrma, explicou S. S.,
uma vez que o nosso minislro cm Londres
lhe proporcionou todo o auxilio, não só co-
mo representante do Brasil, mas como ami-
go do jornalista. Isto posso affirmar eom
segurança, porquanto tive oceasião dc ser
apresentado ao Sr. Amaral, pouco tempo an-
les de meu embarque, pelo próprio Dr. Fon-
loura Xavier, c vi então como era grande a
harmonia entre ambos. Dc modo que, a não
ser que sc trate da existência dc algum in-
triganle, o Dr. Amaral nunca poderia ler
queixas do nosso ministro.

Queríamos deixar de lado este caso. Já
ia longa a palestra. Todavia, por instinelo
profissional, perguntámos ao Dr. Francisco
dc Castro:

E o incidente Roças?...
Caimos assim noutro caso... S. S. histo-

rion deste modo aquclle escândalo:
E' um assumpto desagradável. O mi-

nisiro leve sempre a maior paciência o pro-
curou sempre evllal-o, Mas, um dia, o pro-
prio Dr. Iloças tornou n situação insuslen-
lavei, l) caso foi que aquclle secretario, au
por excesso, ou por falta de trabalho, an-
«luva de ha multo com o espirito preooeupado.

Descreveu-nos então S. S. tomo o Dr. Ro*
ças entrava nn '-ala do ministro, acercava-so
do fogão c. peiiFnlivo, com a mão no nuel-
xo, perguntava dc repente, sobrcsullniido o
Sr. Fontoura Xavier:

Sr. minislro, houve algum movimento
no corpo diplomático?

De uniu feila. proscpulu o curlrAp obscr-
vndor, ainda eslava vivo o iipsso**emhalxa-
dor em Lisboa, e vae o Dr. Roças cxelaiui:

•— E o Regia que não morre!...
Tudo isto são antecedentes, explicou S. S.,

visto que o caso é ou Iro:
O Dr. Fontoura rccpmmcndnrn no Dr. Ho-

ças que enviasse ao Dr, Lauro o discurso
dc lerd Grey pobre o bloqueio, ti Dr, li ...
ças, porém, não esteve pelos nulos. Disso
que, como secrelnrlo e conselheiro de Io-
gação, não eslava ali pnrn fazer recortes do
jornaes, o que era serviço dü porteiro...

O Sr. ministro, com bons maneiras, con-
forme palavras lexlnaes do Dr. Francisco de
Castro, ponderou-lhe que não: que o Sr. lio-
ças não linha razão, visto que o porteiro
nttendla ás visitas, cmqunnlo que o Irnba-
lho de recortes era feito alé pelo próprio
minislro. O secretario então, exasperou-so
e declarou não trabalhar mais.

Como o minislro lhe dissesse que pcdlssa
então sua Irnnsferenoln, o secretario não
nppnrcceú rio dia pcgtiinle, e sim no outro,
dia em que recebeu dn Sr. minislro ,1 dc-
cliir.ição dc que não podia mais trabalhar,
naquclla legnçâo.

Fo|, então, que o Dr. Iloças, usando alui-
sivamenle do scllo e da cifra da legação, pas-
sou ao Dr. Lauro Müller o telegramma da
escândalo, aqui já conhecido.

Contou-nos ainda o Dr. Francisco de Cas»
Iro como o Dr. Roças, mal chegara o cor-
rolo, abriu unia larde Iodas as curtas ((ue
lhe não eram declinadas, e, ^dvevtido pelo
minislro, disse que a carta que abria era
de um 'anligo secraorin dtí^legação. O Sr.-
ministro insistiu, dize.ido qtie ninguém abre)
cartas alheias, ao que respondeu o secreia-
rio com a explicação de que não era caria
c sim uma conta do Ia! anligo secretario...

Querendo fnzer resultar a verdade de suai
affirmallvas, o Dr. Francisco de Caslro .fu-'--
nior foi ao porlo de nos coutar cítô facto:

Cerla oecasião o mini .iro recelíéu um
pedido do director da Centra* do Brasil pi-
ra «jue o governo inglez perniillLssc n vinda
de carvão por interir-edio de v.v.i firma iu-
dicada pelo Dr. Arrojado Lisboa. Dados os
primeiros passos nesse, senli.lq.,... o ministro

¦.cojlfiour íp telejíranini^' ao Dr -'Roçai, pn'"i
jün v ;Á'là fiftbQApjj .^reOvH^ipíf jçp,. ..-ReSuUil-!
ld® ,-.Ap>p;rccéraná../iiilei'HteWaiilus:-^^^
coniplicatw^cs que naiKílín *l'ém'essn rião "nó;'
de vir. Por que? Tudo porque 

"<J*'TV. 
Roç?.s,

por descuido, deixou (pie nlgirem, estranha
ã legação, interessado em obter preferencia
para o transporte, visse o telegramma.

Depois dc narrar esses fados que. seja OU
não culpa 'do Sr. Iloças. prejudicam, sobre-
modo, os créditos do nosso paiz no estrau-
geiro, o Sr. Francisco dc Caslro disse:

O procedimento do Dr. Fontoura Xa-
vier foi o mais louvável possível: pediu a
abertura de um inquérito e insistiu, por le-
Iegrnmma, para que o nosso governo eha-
mnsse o Dr. Roças no Itio. afim dc que ello
documentasse suas infundada.; necusações.

Diz o Dr. Francisco de Caslro que, para
decoro de nossa diplomacia, o ministro bra-
sileiro quer que os fados se apurem.

Assim concluiu textualmente o Dr. Fran-
cisco de Castro Júnior:

O que lhe posso dizer, pelo «pie vi o
ouvi, não só de brasileiros, mus dc inglczes
de responsabilidade, é que, incontestavelmen-
le, o nosso ministro em Londres está pre-
slando ao Rras.il os mais relevantes servi-
ços, cousa que, aliás, o nos ai governo devo
saber melhor do que eu.

Os evadides da penitenciaria de
Neuquem

BUENOS AIRES, 31 (A. A.) - Com-
mitnicám de Netiquen que 18 tios presos
que se evadiram no dia 23 dc corrente,
da Penitenciaria daquella cidade, encon-
tram-se refugiados nos montes dos arre-
dores da pòvoação de Las Lajas e estão
cercados pelos destacamentos dc policia
e do exercito, enviados para perseguil-os
e prendei-os, julgando-se que não po-
derão tardar a entregar-se.

ooDmeaa—-*-

FORMAS DE VINGANÇA
A vingança ê não só o neclur dos deu-

ses, mas o doce de leite das creanças.
Digo "doce dc leite"_ porque não conheço

para cilas maior delicia.
Só ha uma cousa que. as creanças apreciam

lanlo como o doce de leile — è o doce sem
leite.'/.ilo tem cinco annos, mas jà o diabo lhe
tomou conta do corpo.

Islo não é uma asserção sem base; é a opi-
nião dos paes, corroborada pela das outras
pessoas da casa, inclusive o galo.

Si o rabo dos gaios não fosse solidamcnte
adherenle, ha muito que o bichano da casa
do Zito seria suro.

O pae do menino emprega nelle freqüente-
mente a escova de cabello.

Emprega-a nelo avesso e. em uma região
anatômica indemne de peitos,

O Ziio não gosta, e acha que o pae faz
mão uso de nm objecto destinado a outro
mister.

Ila dias a escova funecionou com energia
fora do c.onunum, e o pequeno correu a sen-
tar-se na gramina do jardim.

A gramma é fresca e convidativa para a
gcnle sc assentar em certas oceasiões.

Não vendo dentro de. casa o filho, depois
do colloquio com a escova, a mãe o procurou
no jardim.

I.à eslava o Zito, com o gato nos joelhos,
a passar-lhe a mão pelo dorso, a amimal-o.

A boa senhora não coube em s de espan-
to e satisfação.'/.ilo a amimar o gato cm vez dc marlij-
risal-ol

Seria possível que a escova, mesmo em-
pregada ás avessas, houvesse produzido ef-
feilo tão salutar?

Venha cã, meu anjo, deixe lhe. dar um
beijinho! — «íisse ella, Como c bonito ser
bondoso para com os animaes I Agora você
vae ficar bomzinho para o galo, agradal-o;
não é ?

Sim, respondeu o Zito, si elle arranhar
papas outra »*«...« It.

aííl £9 «a ífü®0Ssv costa

8
¦ÉÊF i\F'0?

<x« _*•

¦
V!» _s

'1
-íl''"'_i

O Sr. Costa Rego apresentou, hoje, á
Câmara dos Deputados o seguinte pro-
jecto dc lei:

«O Congresso Nacional decreta:
Art. Io Ficam elevadas á categoria de

embaixada as lega ções na Argentina a
no Chile.

Art. 2° Revogam-se as disposições enf
contrario.

Sala das sessões, 31 de maio de 1916'.;
— Costa Rego.»

Este projecto, julgado objecto de deli-i
beração, vae ser enviado á commissão;
de diplomacia e tratados.

 ,....,,.,.¦- »-¦gg«OES_. .ii

A legião cios inválidos :
_..

"Patcnlcou-so, com a singular ge-
nerosidade de um alcijadp, que jã
vivem no Rio centenas de pernetas,
sem contar outros mutilados, entro
os quacs .os. herúcs recenu-liegados
da guerra,"

Dialogo entre elegantes cariocas depois dd
guerra:

— Sabes?... Enconirei um noivo divi-
no... Ouc homem... que perfeição! Ima-j
gina tu que sô lhe faltam Ires dedos c q
orelha esquerda...
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Ecos e ndvicfatfesl
Srtn tontos p 1,1o íiv(|iiciiU's os molhou queIriniis para ivdlfltr irm.uiiis, que BOiitlinmi ver-

fliululro . mo i i iilvoruliiiln pra/or i|iiiiiidoiiuin
txeepvàii t.e attvrvvo v pmlcinni. com Jiujllçn
Jmivnr um ncln iiiivomnnicnlnl. A óáoollín uo
Mr, coiiiulliolro liuy Uorbosíi, pnra presidir n
10. .1 leio.- oi.iç.m n.i , fcsliis do vcillcliiirlo
ile i ii 'IIIU..II, i- liieiiiiteMnu-liuenle uiiin ilos>
sus lão bons oxcopçOoii l. isso cila dc Inl for-
mu nn coiucleiiela do povo — o legitimo povo— quo qualquer coiiimciilnrlu serlu u será
OOloROí

O Sr. Wonceslno Bra* meroco parabéns. A
OKOlIin n.o- podia ser innis digna nom podia-
n«o'. slgnillcur mnls clnquculcuicnlo n grande
consideração em quo tomou u curdlnlidudc dn
nosso prospera irmã do Prata,

' t-iimti myiWn,ilil
ITII-Tll lll IM| i-i-lITTIf ¦ .ll-JUMIXIll J

A NOITE — Qimrtn-feirn, 31 do Mnío de 1916"
——-"*¦ ———¦———— ...
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Kslnva conililiiaila para Imitem A noite

uma conferencln culre o Sr, ministro da• la/en.l 1 e dous ou Ires dos nossos mais cs-
timiivcis paretlros, dos que têm cm nulo» os
melhores trunfos 1111 partida (fie so joga com
os destinos do paiz. I-'oi num irreparável
inadvcilcncln nossa, oil crasso erro do offi-
cio, deixar do verificar si a conferência sc
offectuoil rculmcnte e do procurar conhecer
com esacU.láo e mliiuciiis o nssiimpto dn cn-
trevisln. Ficámos sem poder assegurar cou-
sn nciihiiinn. Mns os Intrigantes políticos, dc
uma dns concnlcs mineiras, andaram nsso.i-
llinudo nn Avenida Ines coui.is que não nos
coutemos cm acolliol-as, com ns reservas da
chapa. Contam elles (pie a conferência uno
visava, come pode parecer, a salvação dai
íinniicas do 'niz, mas fim liem diverso —
a nplninncão do difficuldailes que se ergue-
ram nn luncclonamcnto de unia loteria, jul»
liando os pnrcdro.s (pie soja re.luctivcl a má
Vontade expressa pelo Sr. Calogcrns cm um
despacho primitivo.

•
• è

O Sr. Irincu Machado terminou lioniem,
perante a commlssilo vcriflendorn do pode-
res, do Senado, a sua réplica A contestação
offerccida ao seu diploma pelo Sr. Thomaz
Dclflno.

O ardoroso ex-civllisla provou, com cio-
ciinicnlos, (pie os volos dados no seu conlcu-
dor são ludn o «tuc pôde bnver dc nmis fran-
dulcnlii o de menos digno. No Sr. Thomaz,
segundo o Sr. Irincu, votaram somente pitos-
jdioros c defuntos...

Anles, cm num semana Intnlrn, o Sr. Tho-
tnaz Dclfino, num longo trabalho de ano-
Jjrse, provou, A evidencia, que o Sr. Irincu
não obteve um único voto legitimo c que os
selo mil e tantos <iuc apresenta, como lhe
tendo sido dados pelos seus eleitores do Dis-
Iricto, representam a mais escandalosa des-
façalez dc que já se teve noticia nesta ca-
pitai. O Sr. Irincu, segundo o Sr. Thomaz,
só foi volado por phosphoros e defuntos...

O resultado da eleição foi eslc: Irincu, se-
le mil volos; Thomaz, tres mi1; Sampaio For-
rnz, quatrocentos c oitenta o cinco.

Trovado, como ficou cabalmente, que o*
volos do Sr. Irincu são falsos; demonstrado,
evidentemente, que o;, votos dn Sr. Thomaz
suo fraudulentos; ficam os quatrocentos c oi-
tenta c cinco do Sr. Sampaio Ferraz, Jcgi-

, limos, verdadeiros, ciados a S. Ex. por aini-
!'gos dedicados e sinceros, que foram ás urnas

a 12 de março levar-lhe o protesto da sua
estima. Nem o Sr. irincu, liem o Sr. Tho-
ninz incriminaram os volos cio Sr. Sampaio
C Ioda gente sabe que elles significam a verdade, por isso mesmo que são cm numero
limitadíssimo.

Logicamente, pois, Ioda gente concluirá
que, nnnullndos os sele mil volos falsos do
Sr. Irincu c os tres mil do Sr. Thomaz, ou
o Senado reconhecerá o Sr. Sampaio Ferraz,
que foi o único legitimamente votado, oumandar,, aniuillar a eleição, por serem cmnumero diminuto os suffrngios alcançados
por esle Candidato.

O Districlo Federal, o povo, a nação in-teira esperam o gesto Iogiso c decente doSenado da Republica...

Considerações opportunsas
dc um entendido

1 ? ^r',$rJ CllRlodlo do Magalhães, do quemnojo )Soiici!üinus uniu ligeiro exposloita dos as-sumi-los bancários que so prendem ns recentesresoluções do UnilCO do lli.isll, depois de Inzeruma série dc considerações, da onde Irnnspa-rccla sun confiança nn ncçffo do Sr, presidiu-
tu na Itcpuhlifu nn
reatamento dos sorvi-

Cos dc nossa divida cx-
icrnn, nssiin se referiu
acorra dns medidas
agora adopladas pcln
llaneo do llrasll, que,
como sc sabe, estou-
deu a seis inezcs O
proso máximo do qua-tro fixado pelos ostn-
1 ti tos pnra ns opera-
ções dc descontos :

— Acho que essa
medida devia ter sido
tomada lia mais lem-
po o nnda mais slgnl-
fica do que n cousa-
grocSo legal do um
processo bancário jA
em uso enlre nós e
no próprio Danço do
llrasll. As reformas
de títulos commer-
ciaes são communs,
porque todos os han-
nuclros sobem que o c.v-
cio dns operações com-
mercines dc onde pro-
mais garantidos do-

A CONFLAGRAÇÃO DA EUROPA

Cem dias de sangue em Verdun!
"•¦"¦iwn-ír»..

O Sr. Custodio Ma-
gnlhãcs

E preciso realmente que os direclorcs dat»oclecladc de Concertos Symphonicos tenhamenlouquecido para pretender obter do Con-
grosso, de graça, um pedaço dc terra — um
pedaço do precioso território nacional 1 — pa-ra construir um edifício destinado á sua sé-do. (juc formidável cavaçãoi- Numa épocacm que estamos quasi estrangulados"' pelos

[-¦apertos financeiros, uma prélcnção dessa or-ciem revela (pie a crise do caracter nacionalvae num pavoroso "crescendo", não restando
mais esperanças deo debcilarníos nestes viu-te ou trinta annos. Logo vimos que a Cama-ra, cuja orientação patriótica é assumpto queescapa a duvida, não podia concordar com adcslaçalcz dos Srs. músicos, (pie desejavam
f— vejam que disparate I — nada menos'de 2,')metros dc terreno para construir um prédio.Uual foi o grande serviço prestado pela So-
piedade de Concertos para justificar tão ab-surda doação ? Já fez algum deputado, ai-giiin intendente ao menos ? ,lá alistou os seu

manam os melhores e ....... ,,.  .,.,-
comentos dcsconlnvcis não sc podia concluir
em um espaço do tempo máximo de quatromezes, de onde resullavn o pedido de refor-
mas, com ou som nrnortisação, o que, sobre
constranger o devedor, lhe acarretava a
despesa, hoje nvultnda, de novos sellos. Kslá
visto que no alto critério da aclual adminis-
tração do Banco não escapará n dlstlncção cn-
Ire os effcilos pro|)rianientc coinmcrcines (p,c
exigem maior praso c os quo podem c devem
ser liquidados em praso curto. A renovação
constante do encaise dc um instituto dc cre-
dito da indolc do lianco do Brasil não com-
porta impunemente prolongadas InrmobÜlaa-
ções de capital, de modo epie á sua adminis-
tração incumbe o dever de prudência o o cs-
ludo das operações de descontos dc que nos
oecupamos.

Inlerpellado a propósito do convite que lhe
fizera o governo para o cargo dc director da
Carteira dc Cambio do lianco do Brasil, S. S.
assim justificou sun excusa Aquclla escolha,
reputada honrosa :

— O cambio entre nós, mou amigo, mais
do que em oulro qunlqiier paiz, constitua,
talvez, a mais Importante especialidade da
seiencia bancaria. Fu deveria dizer "arte
bancaria" porque os princípios scienlificos
que regem a seiencia bancaria não podem ser
applicados com rigor cm pleno regimen dc
papel moeda. As grandes esciIlações docambio são inbcrentes a esse deplorável c-funesto regimen c não ba forças humanas
que as consigam dominar, sem que se faça
previamente o saneamento do meio circulàn-te. Dahl toda a importância dessa carteira
para cuja gestão sc faz mister um tal con-
junto dc predicados que só uma forte con-fiança em si próprio pode nutorisar a necei-taçao desse posto melindroso. E\ além domais, uma carteira ingrata, dada a sua In-dolc cm um banco quasi de Estado. A orien-taçao a seguir não podo ler a liberdade com
que agem os bancos estrangeiros que, nocontrario do que se diz, não são os promo-tores das grandes especulações que sc obscr-vam no mercado dc cambio. Para auferir van-tagens de sua actividatlo commercial, os bnn-cos estrangeiros não precisam recorrer nosazares do jogo, em que se podem arruinar.alies" tem — na liquidação do nosso intci-cambio, nas operações resultantes da hóssa'importação c exno'i-1 ncSnv— KnWvo.u» I „,.,

sócios no eleitorado n ücional ? JA foi tocarsob as jancllas dc algum dos nossos mandões
políticos alguma linda serenata ? Já cuca-bcçou alguma das grandes manifestações com
que de vez em quando se rende insta home-iiagem aos que tudo podem ? Que fez essaSociedade para assim querer um tão conside-rayel naco dc terra, do graça, para posse per-
polua / bsla visto que havia nisso uma ver-
gonhosissima negociata, com que n palrioli-ca commissão dc finanças da Câmara não
podia de fórmn alguma pactuar, principal-mente nestes tristes tempos de penúria fi-nanceira. Musica I Ora, musica 1 Já basta-va o do ''Meu boi morreu", que dá perfeita-mente a impressão do momento. No logar quea Sociedade de Concertos Symphonicos ambi-cionava, ha de ser construído um pittoreseo
palacetc para a residência de um general, deum alto político, dc um ministro, de umgrande personagem qualquer, que pagará aolistado, pelo menos, 29-100 por mez, e isso ai-Iiviara sobremodo o nó que nos constringeo garganta. Isso é o que o patriotismo, a sa-
picncia e as circumstaucias do momento cs-liio a indicar, com uma precisão malhematica.O mais e cavarão, é pouca vergonha, é tentarJluidir a argúcia do parlamento nacional, quefelizmente lem os olhos bem abertos contra o.sexploradores reles como os que tão desemba-rnçadamente queriam de mão beijada lão ex-tensa parte de terreno inaproveítado. Feliz-jnente podemos ficar socegados a osso respei-to. A commissão de finanças vela dia o noite
pela nossa integridade territorial, como umLerbcro, e nao passará camarão pela malhasalvo si o camarão tiver por si algum dos nos-sos inlluenles advogados administrativos, ca-cia um dos quaes vale. muilo mais do que cin-coeiila professoras dc musica reunidos.

Elixir de Nogueira — Milhares de Curas
1 "¦«¦ÕOtea»''

Falliu um estabeSeciniento
de vinhos

Pelo Juiz cia Primeira Vara Civel. Dr.
(Alfredo RtisselI, foi decretada, por sen-tença, de hoje, a fallencia do negociante
J. C. ttchebarne, estabelecido com neo-o-.cio de vinhos á avenida Passos ri. 11 Re-.quereti-a o credor de 2:150$ cm promis-sona Francisco Soares da Fonseca. Fo-ram nomeados syndicos os credores Ca-
mullo Mourão & C, e a assembléa mar-cada para o dia 15.

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

Os "indesejáveis", o Sr. Leite
Ribeiro e o Sr. Gustavo

Barroso
i

• O Sr. Gustavo Barroso leu hoje, da tribumHa Câmara dos Deputados, uma carta a S 
'"

tf.ngida pelo intendente Leite Ribeiro, na qUaleste membro do Conselho Municipal contestakm houvesse aggmlido, num dos seus Sos
'fifldTin'1 ?qu,e10 deputa-d0 CCÍ"cl1se' cuja «t!tUidç, iniciando uma acção urgente com a pro-
c"teíados c'1!''""",'10 

lcrrilorio ««^onal dees "Piados, cegos, etc, que, por erfeilo da con-
SáÇTn^rt"' 

fal;,l»1c".lc se espalharia por
appkuaieaSeemPresêrVàSefèrb,C10 * iacndica»ci^

—i fioUri-. t
Charutos V1EIBA DE MELLO

es melhores

importação c exportação(— enfeixados ' cmsuas itiaos todos os elementos dc um lucrohonesto c seguro. Só quem não conhece nsínslrucçocs rigorosas que os gerentes dosbancos estrangeiros, sobretudo inglezcs têmcie suas respectivas casas matrizes, ó que lhes
pode atjnbuir o papel dc promotores da cs-poculaçao. Pense bem o meu amigo o veiaque homens práticos como são. tendo garaii-lidos os lucros que lhes advem das cobran-
ças de toda a nossa importação, cobrança':
quo monopolisam, bastam o desconto dos sa'-quês, a commissão de cobrança c uma pe-quena margem resultante da differenca en-re o preço de compra de letras dc cober-lura o a taxa que adòpthm para a cobran-
ça, para lhes assegurar lucros certos, posi-li vos e que se avolumam pela importânciacolossal dc todo o nosso movimento de im-
portaçao. Ainda mais. Os bancos estraneci-ros comprchcndein melhor do que nós n si-luaçao real dos negócios. Não fazem, comonos, commercio bancário com um só paizi elas suas filmes, pelas suas agencias o cor-respondentes cm todo o mundo, eslão senho-res de Iodas as informações precisas do queno momento pecorre nos mercados inter-nacionaes. Precisam do cobrir os seus sa-ciues? Basta que consultem a situação mo-notaria dos distinctos paizes cm que trnba-Ibam para saber si o seu interesse está emcomprar ouro aqui ou adquiril-o em melho-res condições cm outra parle. Permilta queMie de lima informação quo talvez ignore!Os gerentes da maioria dos bancos estrangoi-ros tem ordens terminantes dc não esp"-cular; nao podem diariamente ultrapassarum ccrlo limite dc compra ou dc venda dccambiaes, de modo que a situação dc cad-iura delles, nesse particular, è diariamenteconhecida e liquidada, e o lucro certo ou oprejuízo que eventualmente possa oceorrersao exactamente determinados. Exercem às-sim uma fuucção normal, automática, acÒíú-panliaiido o descenso ou a alta quo o mor-cado livre estabelece. Não vão contra a cor-rente; vagam, desusam, fluetuam no saborda maré.

Querendo esclarecer as funeções do Banco(lo Brasil e procurando destruir certas idéasfalsas que correm a respeito, exprimiu-setextunlmenlo assim o Dr. Custodio Maga-

P,.T'iEn,lcmlc""sC en,rc ,1(')S fI"c ° Banco doBrasil deve ser o regulador dos câmbios;mas, c interessante, regulador no sentido dcalta. lemos a prcoecupação de jugular ocambio baixo, sem nos preocuparmos quasi
vnrí>1,V9 r?"Sar 

d° "í.aL ° CamUo esl» «ai-xando? Que faz o Banco do Brasil? — per-gunta Ioda a gente. De que nos serve esseapparclho regulador si clle não íunccionn
paia impedir a depreciação da nossa moeda'
jixige-se assim do banco que clle se consti-ua um apparclho para ir contra a correu-te, isto í, quer-se que o banco pratique aclosdc louco.

Ha um faclo interessante rio assumpto danossa palestra. Como sabe, a nossa expor-taçao pode-se dizer que 6 inlcrmittcntc. II iépocas cm que não ha coberturas, porque
S-5 quasi nada exporíamos. O inesque-cível Dr. Murtinho dizin-me que o banco dc-ua se abastecer de grandes recursos nessesmomentos para os fornecer ao mercado nosperíodos de escassez. Não ba duvida que se-na essa uma excellento medida, si cila não
d„'Í,nf 

a ,mn>oW"»ác«6 «Ie enormes capita""durante um semestre, difficultando outrasoperações do banco; não se falando - sei-pre o nosso caso dc paiz dc papel moeda —nos possíveis prejuízos que poderiam provir
Pprtaçao, taxas mais favoráveis do que amedia de custo das reservas. Com o seu es-clnrccido espirito, o saudoso estadista, ogrande íninisro, acabon por se convencer deque a orientação a seguir deveria consistirno estabelecimento de relações bancarias en-Ire o Banco do Brasil e diversas praças docontinente com ns quaes tivéssemos inler-cambio. Abas, devo dizer-lhe q„e ao com-
nfoD& I,resi(,e"'e fl?t««' «O nosso banconao tem escapado o alcance dessas relaçõese nao serã para mim surpresa saber que iá
&o.P8SSOS 

prcIinlinarcs 'em dadoqncssc

s-.FnL'1'1?0'15 -c hnyor concertado todas os-sas considerações que o Sr. Custodio de Ma-galhacs concluiu dizendo que os trabalho-de carteira de cambio, pela s.„a diffir.nl..,,-He, constituem uma verdadeira especialidade
que so pode ser professada por um moço!de espirito atilado e observador, condiçõe

EM TOKiNO DE VERDUN
«<m»

lln oom ilitis qiiH so òomhnto i>mVordini — Oa nltomlica iwriti> iWcaentoa mil homona aom tüonn-c»r vhiitn(fons mllltiwbè ih< tu>-nhiiiiin importunam — 4s ytmla-
lions (ivriiituiicns vm Cunúõrok —A (loviistiifiio iltis lilclrns nllvmns
PARIS, 31 (A NOITK) — Os Jornaes commc-moram n diiln tle lioje, em Que se complotniúmu dlns dn liiilullin ile Verdun. I. icciirilum i|ueos nllomi.es pcnlernin nll mnls de :iiiii il'i>i Im-inniH sem ler nlcnuçiiilo vantagens militares denenhuma Importância, Am perdas dos franco-¦/VH foram Incomparavelmente Inferiores, iior-

quo sc lôm niniitlilo Invsrlnvolmoiito nu defen-slvn, deixando quo oi nllomCcs sacrlflnusm ò
innliir iiiiini-ro de homens.

A maioria dos críticos mllltnres niín -t f'nn-
cezos como Ingloxos e neutros, rcrni ,,.n.
os allemães jii rino no ontem em Vcrdun por no-nhiim objoctlvo mllltnr. Bateril-so anon, |,nn,«alvar o nome do kronprlnz, cbmpiométildà
seriamente nesse «lcsnstre. B recorda um dei-
les como não cstiirá n ferver n hllls do orgulho-
alsslmo herdeiro nllcnião vendo n Iniilllidiidc
completa dos seus esforços durante cení" dins
seguidos.

As vanlagens que os allemães itlrnnçnmni nes-tes ullimos dlns nn frente do Verdun lltnltnm-se ú occupaçfio do unH .'too metrôs dc trincltcl-ran nn região de Ciiniiércs. Mns, pnra nlrnnçnr
tio pouca cousn, cmpenlinrum um corpo doeser-
cito composto nn sua innlorln dc trojins frescas
rccem-chcsndns ú fronte de batalha. (VcaáliôYs
do 75 m|m fizeram, com o sou fogo dc bnrrngcm,
unia verdadeira devastação nas lilcirnw alie-mãs. E continuam ainda n fnzel-a, poisas po-slçõcs occujiridns polo Inimigo estilo sob o fogodn artilharia francozn,

PARIS, .11 (Havas) — O sexto ataque allemã,,
nn região de Verdun, desde que no dia 2S reco-nieçou a offcnsiva, adquiriu uma violência In-crível o prolongou-se por toda a noite do ante-lioniem ntí ã manhã dc honlcm.

Massas sobre mnssas de homens renovaram-
ho sem cessar com um encarniçamento cxlraor-
dinario, contra as Ires fienlcs princlpnes dn li-nha de balalhn. Nas duas extremidades, o Inl-nngo foi repellidp com grandes perdas. Ao cen-tro, depois do múltiplas e áungrcntns investi-das, o.s allemães conseguiram um ligrlrHiinio
avanço.

K' verdadeiramente edificante a composição
entre os ganhos feitos pelo inimigo na margem
esquerda do Mosa, ao fim do ires mezes dcluta, eo nosso avanço na Chámpaghc, obtidocm 21 horas. Tanto cm largura como cm pro-fundidade, a nos*n vantagem ó evidente.

A participação nos últimos combates dc contin-
gentes allemães de tropas frescas cujos effccti-
vos são nindn desconhecidos, ó eminentemente
satisfatória.^ As reservas propriamente ditas doinimigo estão absolutamente exgoladns. 63 ai-inimigo acham-se já reduzidos a desRunrnecer
os scclorca om quo ha relativa calma para pode-rom alimentar esta luta formidável, que jii durahn cem dias.

Tudo isto faz prever que no fim de tanto tra-halho o mais corto o esgotamento completo do
que n victoria.

A INVASÃO DA (ÍKECÍA
-»m»

Parece que h Grécia traiu o.s ai-lindos, pcrniilíindo a invasão doseu território — A retirada dos
firerjos de Demiv-Uissar—A aclual

situação dos alliados

PAUIS, .'ll (,\. A.) - Toiln a Imprensa ,ic-
eiinit-so da .101,1,11.,.ul., offoiiKlvn tetito-Jiul-
lüira nos HiiIIíiiiis, r.luiiipiiudii Inloicssiuiles
(leiimc)ios ile seus enviados especiaes em Sn-
luiilcii c Alhcniis,

Kisr. dcsnneliON ilolxam palonle que no uni-
mo grego 6 grmidc u rcpulsn polòs procôsibsdos teutue» ijuo liiViidliuui llivurüílS loeilllilft-
des Kregus, ilcpieilnudo e cxpiilsnndo dns nus-
mas a piipuliiçàu civil.

lí-iperniii-so graves acoiiliviinciilos, ciando
iniirenilns mnnlfoslnçdos du protuslo em Alhc-
uns conlra oü novos eiiiiici d«s leuto-IiuliíM-
ros.

«gi »IH»-ifc. m

A (ÍUKKKA NO A.i
Â hotlvtdnúo iivrcn nn fronlo Inl
ylüxn — O iwroilriinui de Urustlúll

iwins nrvs '
I.O.VDIUÍS, lll (A NOITE) — Nos rniubales

ncreos que se travaram nn frente Ingleza, nn
.'riiiiçn, os Inglezcs perderam um nppiirellio
o dcrrulinrnm um "Tmilio",

l.()M)Ui;s, ;it (A NüITU) — Informam dc
Berna quo uni Incêndio destruiu os "hniignrs"
tio ncrodromo de Dresdcn, nos quaes havia ^l"Tniibc" que se incendiaram,

A CAMINHO UK CAbAiS. ..
As operações nn frente Ingleza

LONDRES, .*ll (Hnvos) (Orflcliil) — Os re-
roplnnos allemães redobraram dc ncllvldndc
durante a jornada dc honlcm, 0 Inimigo aba-
teu um ncroplaiio""inglcz sobre ns nossas li-
ilhas; os nossos aviadores destruíram um
avião inimigo.

Pizcmos explodir com pleno suecesso uma
mina a sudocslc de Gulncliy. Os allemães li-
zeram explodir duas, uma nas proximidades
dc Souclicz, outra a nordeste dc Nciivillc-
SalulWnnst que causaram prejuízos Inslgiil-
ficontes nas nossas triricliclras,

_ A nossa artilharia, a süeste dc Neuvillc-
Saiut-Waa.st, bombardeou as posições ininii-
gns no norte de Lys; próximo dc Messines
as nossas baterias responderam com suecesso
11 artilharia allemã.

LONDRES, 31 (A. A.) — Uma esquadrilha
do "deslroycrs" Inglezcs fez uma incursão ãs
costas belgas occupados pelos allemães, conse-
guindo bombardear vários pontos da mesma,
noladaraenlc Osténdo c Middòlkerke, onde fo-
ram destruídos "bangars" de aviadores ini-
migo1:.

-wj» m$Hi— ,tm. m
NOTICIAS OFP1GIAGS

O que dizem os àommunlcndos
austro-hungaros

UMA NOVA TURMA litaipaciMiialIiiiS]

LONDRES, 31 (A NOITE) — Os jornaes ru-maicos dizem-sc informados do que a invasão
dn Macedonia erega pelos teulo-bulgnros foifeita de aecordo com o próprio governo de Athe-nas, que ha cerca de dous mezes assigp.n>, umtratado secreto cora - 

Jiijpft" „ a Buíii-iía ea Turquia. Por essE i/ASflo/íj búlgaros inva-
dindo a Macedonia procurarão crear difflculda-
des dc toda a ordem aos alliados que se encon-
tram em Salonica. Tão depressa os búlgaros
possam evacuar a Macedonia grega, esses terri-
torios serão restituidos á Grccia, sentlo-lhe ain-da paga nma indomnisação pelos impérios cen-tros.

Sabe-se que ns forças gregas qne se oncon-trovam cm Demir-Hissar evacuaram algumas po-sições c concentraram-se nas margens :1o Strn-ma. Os alliados oecupam o dolta do Vardar atéao golfo de Rendina, passando por Tonsin, Lan-
gaza c o lago de Bcchik.

LONDRES, 31 (A. A.) -As tropas tculo-bul-
Saras oecuparam as serras dc Slruma, sem queenconlrassem resistência por parte dos gre-

LONDRES, 31 (A. A.) <á Tclegranimas daUrecia íuformam que os búlgaros oecupam, comacquicsccncia da tropa grega, Bragolin, o forledc Vetrina, bem como os dous lados do forle dcDemirhissar,
LONDRES, 31 (A. A.) ¦- Os gregos evacua-ram a cidade dc Seres, constando que uma co-lunnia búlgara se approxima desse ponto, dc-vendo por esles dias entrar nessa importante

O Alinlrantndo nustrò-luingaro cornmunlcu
cm data dc 2fi dc maio:"Um submarino auslro-hiingaro bòrribnr-
deou no dia 23, dc manhã, com grande exilo,
os altos fornos dc Porto Fcrrajo sobre a ilha
Elba. O fogo foi respondido por uma bate-
ria costeira inimiga, não sendo, porém, o
submarino attingido.

Pouco depois o mesmo afundou o navio
italiano Washington."

O Estado-Maior nuslro-hungaro com-
miinica em data dc 29 dc maio:"Fizemos novos progressos em toda a li-nha, entre os vai les Posina c Brcnta. Des-
alojámos o inimigo das suas posições a oés-te c sul dc Bagallini. Tomámos ns obras dedefesa blindadas, a oeste de Arslero. Atra-
vessamos o valle d'Assa, nas proximidadesde Roana, a oíslc de Asíago, o rccnassÀmos
grandes forças italianas, nus proximidadesdc Ganova, a sudoeste de Asingo, oecupnndo
?oiu.n-cosla r,,»el'i'lio"nl do monte Cauova
lrn.'.Jf}-)n- Conquistamos as montanhas Cima
aumente iwAw.m.), Monte Inlerrollo, Monte,/.c. . ..imarclla, Corno di Campobianco. Oc-cupainos Rrimolano.

O numero de canhões capturados ascendeu

Nos Balkans trava-se um combate com ositalianos, ao largo do rio Wojusa, ao nortede Valona."

"PEGA BOI"
Façanhas policiues na Saúde

-- ti ¦¦¦
Presíí3 con qucinSidadc

Mullo tem dndo a falar a Já Irlstcnicnlc cc-
Icbrlsadn Iurina "pogn-hol", crenda pcío em-
pclllciido Sr. tcnciilo Limoeiro, quo se cxlrbe
iigoru, cm passeios nocliirnos, coíno llispe-
clor dn (iiiariln Civil, no Indo do uuilgos, nos
nutomovels offlclnes dn policia, pmuio que
lhe foi dado cm paga dos.., serviços jircsía-
dos,

Agora, porem, nit-m do niiuln existir n ereõ-
'.-au Infeliz do tcr.cnlc Limoeiro, mais uma
Iurina "pegn-hni" nppiircce, ciuislilulda, a.i
que so di/, por ngcntis dn Ihspcctòrln do òc-
gurauça 1'iililira.

A tiiniia 11, 2 ostreou-se com ns suas primei-
ras façanhas esta noilc, ua zona do 11" dis-
Iricto, nu bairro dn Saúde, lendo sido do tal
ordem o que por In sc fez quo o commis^i-
rio Bolívar, do ronda iiaquclle districlo, viu-
so 1111 ncccssidndo dc intervir, havendo poressa oceasião um nltrilo enlre esta autorida-
dc policial o 0 chefe dn turma n. 2.

15 (empo JA, porem, dc serem tomadas pro-viilcncias serias por pnrtc das uuloi idades su-
perlores dn policia contra esses grupos que,sem mais nem menos, prendem n torto e a
direito, levando ao xadrez, ú disposição de
delegados, que Ignoram tacs façanhas, pobreshomens quu ficam esquecidos dins e dias, pri-
vndos nlé dc se communlcar com parenteso pessoas que por elles sc interessem.

O resultado dessas prisões é, assim como
agora, existirem sempre 110 xadrez dn policiacentral, presos já lia inuiLos dias, indivíduos
sobre os quaes nos próprios mappns dos dc-
tidos é confessado ser ignorado o motivo dá
prisão.

Só na Clicfaliira policial existem 82 homens
nessas condições, que são Augusto Caldeira da
Fonseca, José Araujo, Rogério Pinto Gordo,
EsUilnno Tòsla, João Fnclol Baclc, Daniel Ebd-
nn, Humberto Bellarmino, Manoel Nageüco,
Pedro Aniceto, Francisco .laconcck, .losé Ma-
ria dc Barros, Jorge Miguel, José Jorge, Mi-
gucl ArcJ^njo, Benedicto Luiz, Miguel d'Aoi,
Vicente Luciano da Silva, .Arsenio Rodrigues
Maia, Eugênio Teixeira, Arthur Rodrigues dc
Carvalho, Joaquim Anselmo, Eduardo Fran-
cisco dc Almeida, Evaristo dos Santos, João
Joaquim da Cruz, Gustavo dos Santos, Carlos
Luiz, João Ferreira da Silva, Alfredo Barbo-
sn, José Alves, Manoel Belmlro dos Santos,
Constantino Pereira Brasil, Fernando Tcixci-
ra e Adamastor José Júlio.

Não sabemos os antecedentes dessa gonlc,mas. o quo é facto é que n policia tambem
nno sabe dizer a razão por que a mantém
presa.

Um voüla ao mayiçteiMQ
o o ouiro inao

0 conseguôu asinuSI^s-
sua reforsna

Pornnle o juiz federnl da !• \'«ra rir h ,Martins foinin proposlns duas ncçôes im'r í,chies das eliiiSUS nruiailns conlra n Uiilií,, rilcrnl, pnra o fim do coilUeníiínl-a 11 ll,,-.' '
rur direitos offondlilos, "I"1"

o caiilião-lciicnlo Armando Plguclreiln ,w,vo iiniiiillnçno por illegnl do decreio de ¦'", , , '
yorelro de liill, que n dcmllllu do c.,mT,l 1 

'"
Io subslilulo dn 1' secção dos cursos ü,.'1'niín o iniicliiiiiis dn Esmln Jlnvnl. c ilà- r,nssofiurndds iodos „s direitos dn art 11 ,!.'?!11. U.m, dt.3 do dezembro de 10 i,'e, *?,/«'
'lc<lo qua fól para IaI cargo noiinm |«. 

'""
J.ni IH de fevereiro do 1007 fui mohh-hIi. ,o cargo de Inslriictor da 3« endeirn ,1,,' 1 lm

daquclla escola e, pelo art. II d:, lei cit., |, 
",'"!°

WU a exercer ns funeções de prolesso . ,, 
'

l»IO dus institutos,dc ensino dn .Maríulcargo eslevo sem prolcslos nlé 35 de i, u
de I9U, quando rol demltliílo """'

I-, dcnilltliido-o, nllegiini o uoveruo ,„nliccia haver erronènmeiitc iiiiplicndn '¦"'
'.Iriictorcs o art. ll dn referida lei. Sl', ,'.vel n piolossores o não n Inslruclores n;"

Mas o juiz, |)r. Raul .Martins, jul-,,,', „,.,„dente n i.ceão proposta o concleniiun, '•"nn lormi, do pedido e no i>n«ninciit„ í , !;1°m,s vciiclmenlos que deixou de reccb-inqucllti dntn. Ul ''"-

A oulrn ncçRo f„l proposto tudo leneniinnceutlco Aristóteles Arfonso Itori/ o ,formado por decreio ,|c 1 de selembra
l>or es ar soffrendo de cnrermldniU ique o Jnlmbllilavn de coiitinua ,,-.-serviços a classe militar, pediu 1. ,(esse decreio e a condcinnaeão d., ir',,:,conferir iodos os direitos e ™i,l«wns dICS (Io posto que oecupava antes ,|a ,-..r„,o l>'"C'.e„ie momento. Em SCI eiç-. de.iui*,Dr. Raul Marllns, folgou „r, sè i 1¦'¦"• '»• sido propoMaJSiro' SV',.
Pistolas o fcrldas-Usar o ÊÜxh de Ko^Z
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Serviço fclepíjonico
SUL 2o.|0.— Immecliatamcnte terá V. Ex.

Colombo — Pnça Josó dc Alencar
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Elixir de Nogueira-Vmco de Grande Consumo
1 *m*9m i ,.,

METHODO BERLITZ
Quem quizer se convencer da superiori.-la-

de c rapidez com que sc aprende uma lirignn
por meio deste melhodo, poderá assistir auma aula dc ensaio, sem compromisso, naBerlitz Scbool of Languagcs — Edifício do"Jornal do Brasil".
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As atrocidades do Contestado
Na sessão de boje o Sr. deputado federalOr. Ríauncio dc Lacerda apresentou um re-

qucrimcnto á Câmara, pedindo informaçõessobre os termos cm que está redigido o rc-latono do Sr. general Sclembrino de Car-valbo, relativamente aos acontecimentos doContestado.

@®§ai©s e general Tmla
correspondem-se

O Sr. coronel Marcondes dc Soit7a, ex-presidente do Espirito Santo, telégraplioiihoje ao Sr. general Caetano de Faria, mi-nistro da Guerra, agradcccndo-JIic as at-tençoes que sempre S. Ex. lhe dispen-sou c ieliciíando-o pelo modo com quesc houve o contingente de força federalenviado para aquelle Estado, nos tilti-mos dias do seu governo. O. generalCaetano de Faria telegraphott, por suavez, ao coronel Marcondes, accttsando orecebimento do acima referido despacho.
~r « ¦*»»¦—¦ .

Typerwriting school
- 'JORNAL DO BRASIL" -

Ensino rápido dc DactyIographia(ma-
china de escrever) pelos methodos maismodernos, em diversas machinas.

Cópias a machina com perfeição erapidez.

INSÍALIA-SE AMANHÃ SOLEMNEMENTEA

Conferência Algodseira
m ¦ mSà 11.555 ^"¦^^^^'=«mPaTOgmm

A commissão de finanças
do Senado

Sob a presidência do Sr. Bueno dc Paivaesteve boje reunida a commissão de finançasdo Senado.
Foram assignados parcecres, rejeitando o

projecto que reorganisa os corpos de en"e-nlieiros machinislas navaes; mandando â com-missão dc legislação e justiça a cópia de lo-dos os trabalhos do Instituto dos Advogados
que regula _ as relações entre advogados éclientes; rejeitando o projecto do Sr. Mendesde Almeida, sobre operações dc cambio. O SrAicindo Guanabara consultou a commissãosobre uma proposição da Câmara, mandando
pagar a ü. Francisca Chichorro Galvão Melei-o a quantia dc 13:173-^192, cm virtude de sen-tença judiciaria o determinando que, uma vezfeito o pagamento, o representante do niinis-terio publico proponha acção rescisória con-tra esse credito.

A commissão achou que a proposição deveser aoceita e o Sr. Guanabara vae redigir o
parecer^

amanhã, ao meio-din, qne

3í,£ÍE"Lfx^HíA'AÍ
ençuo arte inilitar, nrehllccíi,TZ&•Tl\'
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siô. m vEveilki .''lll,!« d^ombres, Paris1812 M.íouugAritlnnelique politiqnc, llí-a,
sionô -7-*J,iLe lnu* Inlro««ction ã Ia p'-v-
níí §.i«.i 

tn7CCa,?Í(Il,c" Slrasbíirg, 180G I)io-du Sejwir, Bajni sur les cometes en gêni-ral,. Paris, 1775; L. Puissant, Mén.oirc sur aprojeclion de Cassoni, Pnris, 1821; Quarcn-gbi, r.jibricbc c Diseguo, Mantua, 1843, momi-mental obra sobre nrcliilectura. illnslriti
çom numerosas fachadas e rospeclivas plan-
Aihm ^"°ir:"'a 

° 
,csf'ot?(fo: nevuó Spiritc deA 1 Kardee; o Antônio Maria, de Borda.lo1 ínliciro; O Pauorama, clu-onica d*cl-rci DSebastião; Figueiredo, Bíblia Sagrada e mnl-tas outras que por falta de espaço deixamos(le mencionar.

cigarros mi«-
lura |i;ir.-i :; 1)
rOis com lirin-MC

ilcs, Ixipos Sá i Comp.
¦^S^ft*—t-

A policia soltou um
allemão que deveria ser

extraditado
OSupremo Tribunal Federal julgou nasessão de hoje o pedido de extradição deFrederico Ilieodoro I-Iantz, feito pela Alie-manha As justiças desla capital.

10.0 ftí ?,xtradÍCão já fora anteriormente, emUli. feita pela mesma nação. 0 subdilo ai-lemao, porem, acabava dc ser condeionado .1
quatro annos de prisão cellular por crime ,!.•ia sidade pela justiça local. Na Allemanlmestava clle sendo processado por falsificaçãode clocumentos. A' vista disto ficou a cx-tradição para ser feita quando Hanlz nn-Dasse de cumprir a pena a que fora conde-ninado,

Agora<voltou o pedido a ser feilo. Soli-citadas informações ao ministro do Inicrio-
este officiou no chefe de policin e esle res-
ponde que no homem já havia sido dada li-herdade, completa... desde o dia 25!

A' vista disso o Supremo rão tomou co.nhecimento do pedido de extradição, por não
poder julgal-o sem a presença do pacienle.xi foi só.. .

naauuoswtKnmiamiiB BròaeaiBBggBMBi acaagnsa

Dr. Dario Pinto )
J do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e da» 1
| creanças. Consult. Carioca 44. Das 'ò ás d horas. |

O saião em que se realisarão as sessões da Conferência, com um de seus or-natos a propósito — um aigodoeiro
Inslallar-se-á amanhã, no salão da Biblio-theca Nacional, às 21 horas, a ConferênciaÀlgodocira.
O presidenlc effccfivo, Dr.- Lauro Mui-ler, Iara o discurso da abertura dos traba-lhos.
O Sr. presidente da Republica, presidentebenemérito, c os vice-presidentes de honra

Srs. ministro do Interior, Viação, Agricullu-
ra e Fazenda, comparecerão ô abertura. Atéas 15 horas dc hoje o vice-presidente effe-
cüvo, Dr, Miguel Calmon, havia ii-ecebido
a adbcsão dos seguintes Estados, que se fa-rão representar pelos Sn.:

1 <3»K»—«—— -—._

© Cféllp (Epm-inêrüla
Esteve reunida no Senado, sob a presi-ciência do Sr. Sá Freire, a commissão do Co-(lgo Comnicrcial. Foram recebidos diversostrabalhos, que a commissão resolveu mau-dar publicar. Cada relator deverá apresen-tar, nas subsequentes reuniões, os pontos que,np projecto do Código Commercial, repetem

disposições já reguladas uo Código Civil,afim de deliberarem sobre sua eliminação.
A outra reunião da commissão será, talveí:na quarta-feira da próxima semana. '

ALTEZA 1 í A"la"°,c observador, condições Na;A|«ue s- s- á'*> modestamente, nSo possuir. 1 bra

Alagoas — Cosia Rego e Mendonça Mar-
tins; Amazonas — coronel Harihibisl Porto;
Bahia — Rodrigues Lima, Alfredo Ruy e El-
pidio Mesquita; Ceará — Eurico Martins,
coronel Leite Barbosa e Espcridião Barbosa
de Albuquerque; Espirito Santo — Jeronymo
Monteiro, que, com cerlcsa, nomeará novorepresentante; Goyaz — Olegario Herculano;
Maranhão — Achillcs Lisboa; Minas GéraesÁlvaro Silveira e Lindolpho Xavier; ParáBenlo Miranda, Leopoldo Teixeira c Ja-
cqiics llechei; Parabyba — Asccndino Cunha
c Maximiano dc Figueiredo; Paraná — Luiz
Barlliolomeu; Pernambuco — Sá Pereira;
llio Grande do Norte — Kloy dc Souza, Al-berto Maranhão, Juvenal Lamartine e Sérgio
Barreto; Rio de Janeiro — Leopoldo Teixci-ra Leite; Santa Catharina — Lcbon Regis eCarlos Rénaux; S. Paulo ¦— Gustavo Dutra,Ardhaud Bertbe,d, Theodnreto Camargo cAnslides do Amaral, e Sergipe, Theoduretoisasciineuto, Serapião Aguiar e Carvalho No-

As Associações 'Commereiaes 
serão" "repre-

sentadas pelos seguintes Srs.:
Bcllo Horizonte — Cbristinno Guimarães,major Arthur Haas e Baruino Barros; Ni-clhcroy — Anlonio Vieira da Rocha, ManoelLage e Januário Caffaro; Maceió — J. L,Cosia Leite, Teixeira Baslos, Guedes Noguci-ra, Luscbio de Andrade, Costa Rego, Nata-licio Camboim, José Paulino e Alfredo deMaya; Cruzeiro do Sul (Acre) — Monteiro dcSouza; Parahyba — Asccndino Cunha; San-

,- u-" oao Scvcriauo da Silva; Maranhão —
Collares Moreira; Cuyabá — Annibal Toledoe Silva Pereira; Bahia — Coelho Mcsscdcr;
Becifc — Licio Marques; Pará — Álvaro dcSa, Castro Menezes c Haunibal Porto; Piau-
í1/ 

— Fonseca Ferreira; Amazonas — Silvalorto, e Districlo Federal — Pereira LimaÁlvaro de Sá c Castro Menezes. '
As sociedades e syndicatos que se repre-sentam são: Agricultura de Alagoas, Agrico-Ia dc Alagoas, Auxiliadora de Agricultura dePernambuco, União dos Syndicatos AgrícolasAgrícola Iriluba, Mineira Agricultora, Sócio-dado Agrícola G. G. Marques, SociedadeAgrícola de Nazarclb, município Rio dasContas, Câmaras Municpaes dc Rcdcmpção,

S. Luiz de Pirabytinga, Pará Syndicato Agrl-cola e Sociedade Agrícola de Brusque.
Na reunião preparatória de hoje ficarãoconstituídas as commissões para tratar dosassumptos já publicados c quo constituirãoobjecto de estudo da Conferência Algodoc'-ra. Lslas commissões serão autônomas c no-mearão seus presidentes e relatores dos as-sumptos a seu carco. „, , .

¦nnss ^«.»»,M..1.m,ja»-.
Quereis apreciar bom e puro café?só o papado 1

¦».-viir.nii»in„,»m.iT.inn-j.«T»<!iBm»aCT-.i- -iiiir1—i 11 mim 1 nijttj' » -S»^ 1

Para que o prefeito muni-
cipal de Nictheroy convo-
ca a respectiva Caniara
aJ\j?1í 0cl;u:.i0 Carneiro, prefeito municipaldc Nctheroy, lez baixar hoje, sob n. 49, umacu-cuiar, convocando a respectiva Câmara pa-ra, no mez de junho, sc reunir cm sessão cx-traordinaria.

Serão tratados os seguintes assumptos :a) exame das contas do anno dc 1915;
b) elaboração da lei sobre os serviços dcáguas ç esgotos;
c) diversas autorisações relativas ao orça-mento em vigor;

jd) modificação da lei actual sobre «verba-
çoes c transferencias;

e) alteração das épocas de cobrança do im-
posto predial;

f) alteração das épocas dn cobrança dnstaxas o dos impostos, dc modo a fazcl-os ler-minar no dia 10 de cada mez;
g) elaboração de uma lei reguladora

Pae e éàr-rásco
L@w@sj a própria fàSha sa jften-

fer csáiiEitíra a existtencia
Ha dias, a policia do 7o districlo tomou co-iiheciinenlo dc um facto estúpido. José MarquesLom lo, botequinciro estabelecido á rua Goucrallolycloro 11. 59, queixou-se á policia que a suafilbn de nome Lnura, dc 17 annos, abandonara olar por insinuações de Manoel Alves e ManoelLopes,
Na oceasião cm que um agonie fazia, cm com-

panbia do pac de Lnura, uma diligencia na resi-ciência do primeiro dos aecusados', o mesmo 1 •-
grediu nquelles, motivo por que foi elle presòNo inquérito ficou apurado, finalmente úuca menor fugira para a casa de um Compadrecie seu pae porque este a maltratava bastanteNovamente na companhia do seu pae, Lmrafo; de novo maltratada por ellc que lhe los-queou brutalmente o eabcllo

. Pesgostosa, Lnura tentou hoje conlra :• cidainserindo uma dose de lysol, seiiclo, cm tempo,socçorrida pcln Assistência. Latirá foi po ia
x^H mn^vlu 

"' "°1' CCrt0' a í>oJicií« nio a dei-
camsco. pnra " C0U1');illlli^ «o seu pae

COLILYRSO cura ""illaminaçi.srjj

MOURA BRASIL RuaUrSvan, H7

O Senado votou afinal
o credito para a

Central
-° ,S,r-0u,'b!"10 Santos, ás 18.30 abriu a ses-sao. ü Sr. Mctello leu a acta que se approcousein observações. O Sr. Pedro Borges deu

conla do expediente que careceu de importan-cia.
O Sr. Sá Freire disse não poder acceilar o

logar de substituto do Sr. Arthur Lemos, na
commissão de legislação e justiça, por já fa-
zer parte da do Código Commercial e estarsobrecarregado de trabalho.

12' nomendo, enlito, o Sr. Miguel Carvaluo,
que, por doente, diz, não pode acceilar a uo-menção. O presidente nomea, cm seguida oSr. Gonzaga Jayme, que acceita a designação.O Sr. Rnymundo de Miranda fala respen-(lendo a um tópico de um matutino a respe lodo orador e da polilica de Alagoas

Na ordem do dia, nnnuncinda a votação docredito dc 16341 :<J(i6?5()0, para a Centrai doBrasil, falou o Sr. Raymundo, novamente.Combate o credito e faz varias considemeõessobre verbas especiaes. Km poucas palavraso Sr. João Luiz responde no oradorPoslo a votos o credito é çiie conei-clVomandando os Srs. Sá Freire e Mendes tle -V
incida declarações de que votaram cohtr-iNada mais havendo, foi levantada a sc.-ã.—« ««it» ¦— .

[MANTEIGA MINEIRA ESPECIAL — Kilo -"
«P. José de Alencar — Colombo
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fl Estaio de Santa Catharina
do Paraná
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Uma importante sessãoDespachoColIgctivo
na Câmara

O senador Abdon c entliü-
siasta pela fusão

Vahtinos boje, no Senado, nn Sr. Abdon Ila-
ntllstu sobre a noticia diiifusiio dos listados do

Paraná o tio Snnlu DtUiariun, iiuittn unlcti uni-
, dado dn Federação,
k S. I5x. nos respondeu:' —A idéa e velha e tem iniiilos adepto*. Qnnn-'do o Supremo Tribunal decidiu n i|iioslilo, dim-
Ido Kaiibo de catisu a S;int:i Clitlllirllin, mi Ça-. nutra ouvi do Sr. conselheiro Andrade l'l«tielrn,', de sntidnsn metnorln, eslns palavras, que mo Im-

'. pressionaram:--Vocês não se nltiritiicm multo nas suas tua-
iiifeslações de alegria. O casn uno se decide
;i|!ora e lao facilmente, crei.t. A linlefl solução
pura essa nn lindrosii qucslào é n nnncxaçuo do»
dous Ksiados num.

Desde, então, continiiou o Sr. Abdon, pensei
nisso c, em Sanla Catharina, ha multa Rente
que nebn essa a melhor solução para o caso.
Aiínrii, si se trata de fusiío pnra jú não sei, nem
llte posso infoi-niar, porque n esse respeito

inào tenho falado a ninguém.
Sou partidário da fusíio: somos dous peque-

j nos listados a brigar entre dous grandes, São
Paulo e llio Cirande.

J-'eitn ti fusão, em menos de vinte annos, serc-
I ntos tão fortes, liio Brandes, tão Imporluntes,

j como os nossos vlsllihos.
j ITmn dilficiildadc que já foi nponlndn, pare-

me não merecer a mesma importância: <* de
; que com a fusão ficam suppilinidos os lognrea
. de Ires senadores. Ora. isso, Iraneaiuei.te não

I deve servir de pretexto e estou certo de que nlti-
, ({nem pensara nesse obstáculo. Seria a confissão

clara de que o i11lerc4.se particular prevaleceria' sobre o publico.
Depois, pelos últimos rccctiscomcntos, verl-

ficou-se a necessidade de nugnicntnr o numero
de deputados dos dous lislados: em vez de
quatro, cada uni dclles deve dar seis. Ora, ns-
sim. haverá uni auSinenlo de quntro deputados,
que poderão até ser tirados dentre os senado-
res que li verem de deixar os lugares. Mus, isto
não deve entrar nas nossas cogitações...

¦". «nas—¦ •— . ¦

À proposta orçamentaria
para 1917

O Sr. ministro da Fazenda entregou boje, ao
Sr. presidente da Ilepublien as provas da pro-
posla orçamentaria para o anno vindouro, ten-
do já feitas ns alterações que S. lix, julga nc-
cessa rias.

t—aiSt--—¦

A sessão se.na.ial da
. Associação Cooimercial

A importação do sal
Sendo amanhã dia sunlificndo, C julgado fc-

riado pelo nosso commercio, realisou-se hoje a
sessão semanal da Associação Commercial, a

j fila faltando apenas o Sr. director E'. M. Kslic-", 
rard. O Sr. Dr. Pereira Lima depois da lei-
tura do expediente c de outras resoluções de'(•economia intima da Associação, fez uma expo-

> sição do andamento das reclamações do com-
mercio ao governo, por intermédio do Sr. mi-
nistro da Fazenda. Depois foi lida a represei.--Jação sobre a interpretação do pnrngrnplto 5"
tio art. II da lei do orçauicnlo que, se refere á

;importação do sal liara nppliençfio nas xarpica-"das. Tratando-se do pagamento (Ia direitos liara
f ullerior restituição de deposito de ãli ']", esse

processo soffrc em nossa aduana impugnnção.
Iteclamam-so, apenas, os beneficios consigna-
dos na lei do orçamento que, ale hoje não fo-
rum concedidos aos xurquendores.

Approvados os termos da representação, foi
encerrada a sessão ás 1(1 l!ü horas.

—¦-..„¦ —l—-g|g'>ig-> i ¦¦—¦—- ¦»—¦_»_.

O caso do E. Santo
O Sr. ministro do .Interior enviará, amanhã,

ã Câmara, acompanhados de um officio, os
,'telegrammas enviados n S. Ex. pelos dous par-

fidos em luta no Espirito Santo, afim de que¦ o Congresso resolva sobre o caso.
.—. ¦¦-—„- »,—»$ &fl»w "•¦—

à defesa dos
Sores

consps

A CONSPiRAÇAO DF. 1916
DE 1300

Foi apresentada a defesa escripta de-

do

a ctcicsa escripia dos
nunciados corno conspiradores,

ü Dr. Evaristò de Moraes, na defesa
seu constituinte, declara cai uni trecho:"Desde a denuncia, sc. aecentuou a pareeen-
ça deste processo com o instaurado no come-
co de 1900 contra os conspiradores monarcllis-
ias. O illustre procurador criminal, interino,
impressionado naturalmente com esla seme-
lhauçn, reproduziu um lrecho da denuncia of-
1'erccida naquclln época pelo Dr. Carlos Bor-
ges Monteiro,

Denuncia de 1900:"Desfarte lhes foi possível o concurso de
elementos de matizes diversos, Iodos os
(pines, porém, embora heterogêneos, acha-
vnm-se accordes quanto ao objeclivo immc-
rliato do trama: a deposição do representante
do poder executivo federal e sua substitui-
ção per uma junta governativa, o quo tanto
vale dizer a mudança violenta da Constitui-
ção da Ilepublien ou da forma de governo por
cila estabelecida."

Denuncia de 25 de abril de lí)lü. pag. 4 dos'autos.
"Desfarte lhes foi possível o concurso de

elementos de matizes diversos, todos os (ptaes,
;porém, embora heterogêneos, achavam-se ac-
eordes, quanto ao objeclivo immcdialo do tia-
ma: a deposição do representante do poder
executivo do governo e a mudança dn forma
de governo "ndoptando-sc a Republica Par-

! -lamentar", o que lauto valer dizer: a nuidan-
çn violenta da Constituição da Ilepublien ou
da forma de governo por elia estabelecida,"
*«*--. -.«_»»-..,__——-«----^^--^aas^Bft-. ¦«.1.wg^-«-»^MW-r»_--w..

Amanhã é feriado!..
"Amanhã 

o ponlo será facultativo nas repar-
lições publicas,

O Sn Carlos Peixoto faz
um longo discurso sobre

a situação financeira
O üe. Pedro Monoyr jusl'ttcr.it boje, lar-

Knmci.le, nn Cntunrn dos In pulados, o seu
projeclo nulorlsníitlo um npp.-llo nos Estados
e fis Municipalidades pura que a Unlfto pos-
mi reioinnr o serviço da nosto illvldn exlcr-
nu no findnr o reginien do "funding-loiin"
em (|tie nos encoiilrninos.

O deputado fluminense desenvolveu 0"
considerações que honlem demos n nubllcl-
dade, nu' entrevista ipte leve n gcnlile/.ii de
nos conceder, e terminou o seu eloqüente dis-
curso com uniu vibrante peroração sobro n
precário situnção em que bo encontra o Bra-
sil, obrigado n escolher cnlro a deshonrn 011
a pratica de medidas ns mais rndlcncs para
assegurar o seu credito.

A Gomara saudou o rcprcicclnnto dn Iv.o
de Janeiro, no terminar, com unia prolonga-
dn salva de palmas.

Ao ser considerado objeclo de deliberação
o projeclo do Sr. Mone.vr, o Sr. Cosia Ileso
solicitou n verificação da votação. Yolawin
n favor 95 deputados e contra nove, inclui-
do nnqucllcs o Sr, Antônio Carlos c nos ul-
limos o Sr. Carlos Peixoto.

Não houve, assim, número, 0 o Sr. Carlos
Peixoto, cm explicação pessoal, deu á Cn-
innra as razões do seu voto, falando entre
os Srs. Antônio Carlos c Mnr.Cllo Soares.

O Sr. Carlos Peixoto começou ncccnlunndo
que não dera o seu voto contrario ao proje-
elo do Sr. Pedro Moacyr, pui (pie o mesmo
fosse considerado objeclo de deliberação, por
desconsideração, descortezio m falta de gen-
tilezn parn com o seu illustre collega, n quem
muito preza 0 admira.

Fcl-o. porém, porque julga que lhe não
cabe, como representante da nação, dar cur-
so e vulto n boatos alarmantes c engrossai
uma injustificada componha de descrédito
eoulra o paiz. O nlnrma que fc tem dado,
nesse sentido, é injusto e infundado. Quan-
do não o fosse, porém, era dever nosso ntíi
contribuir para o nosso descrédito no estran-
geiro, ao qual nos apresentamos como in-
capazes de merecer a sua confiança, quando,
na verdade, a nossa situação não c ahsolu-
lamente aquella a (pie se áh curso, a que
propagam os que tôm feilo esta campanha.

Respondendo ao Sr. Pedro Moacyr, que
nl legou ter bebido ensinamentos nesse sen-
lido no parecer do relator da Receita, o nn-
no passado, o Sr. Carlos Peixoto replica que
não é exacto o que avança o deputado flu-
minensc. O que o relator dn Receita fez.
então, foi cilar um escriptor francez que sc
periniltiu fazer referencias desrespeitosas no
nosso paiz, para sobre cilas chamar a atten-
ção de nossos homens públicos.

Ao demais, prosegue o Sr. Carlos Peixoto,
como muito bem accenlua o Sr. Leão Vel-
loso. aqucllas referencias eram feitas em
líllã e não em 1916, sendo certo que as nos-
sas condições financeiras melhoraram de en-
tão para cá, bastando, para que se verificas-
se este fado. a terminação do período do
verdadeira inconscicncia administrativa cm
que vivemos.

Os Srs. Pedro Moacyr e Macedo Soares ro-
ferem-se á mensagem governamental, pela
qual sç verifica que o "déficit" do aclual
excrcicio é de mais de 50.000 contos.

0 Sr. Carlos Peixoto pede licença para of-
firmar ser essa uma proposição menos ex.V
cia. Corno poderia o governo, enviando a sun
mensagem ein abi:.' — nem foi agora, em
maio, quando não nos achamos no meio dn
anno — fazer tal offirmaçãoV Si o fizesse
e não desse ou procurasse suggcrir uma so-
lução para cila não seria o orador quem ap-
plaudiria a alttilude do governo.

O 0'íidor prosegue afflrmnndo que não pó-
de esisli'- um estadista na indivíduo une des-
crê no futuro de sun terra, lio <:uc vive sem-
pre alarmado por um pessimismo exagera-
do, falso, improcedente.

O Sr. Pedro Moacyr apnrlüfl, por vezes, de-
clarando que foi o presidente da Republica
quem deu togar ao alarma, inlnndo alé em
"imposto de honra"!

O Sr. Carlos Peixoto rodarguc qne, ao
contrario, o chefe da nação, recebendo com-
missões das associações commerciaes e in-
dustriaes desta capital, uff irmou-lhes que
precisávamos ainda de alguns mil con-
los para perfazer a somma necessária ao pn-
gamento dos nossos compromissos, ao dever-
mos fazcl-o. File não foi, pois, um pessi-
tu islã.

Passa cnlão o orador a mostrar qual é a
nossa verdadeira situação financeira, pediu-
do licença ao Sr. Antônio Carlos para inva-
dir a esphera de suas altribitiçõcs de "íea-
der''. 12 o Sr. Carlos Peixoto assignala qttc
a nossa exportação não cresceu dosmesurada-
mente, conforme affirmou o Sr. Pedro Moa-
cyr. È' islo uma questão (le facto, qne os
algarismos das estatísticas demonstram. Ha
uma confusão entre o nugmontor a exporia-
ção cm quantidade e o augmeniar em valo".
Para o computo da balança econômica, da
situação financeira, dove-se considcral-a pelo
seu valor, uma vez que a sua tributação é"ad-valorem" .

Quanto á importação, o Sr. Carlos Peixoto
declarou (pie calculava-se sempre em 30 °|° a
renda aduaneira delia proveniente, Como rc-
lator dn receita, o anuo passado, o orador
pôde demonstrar qne esta porcentagem .oão
é de mais de -10 °|u. Si, porém, se procurasse
arrecadar melhor, com mais severidade, csla
percentngcm poderia ir a -II ou a 22 °|° o
este Augmcuto rcpresenloria alguns milhares
de contos.

Ao demais, suicida, pouco e pouco, a crise
de transportes, que tanto prejudicou o nosso
intercâmbio commercial, não seria de admi-
rnr que a nossa importação, principalmente
dos Estados Unidos, calculada em 700 mil
contos, pudesse ascender a 7t)0 ou a 800 mil.

Ü Sr, Carlos Peixoto, citando, então, vários
números, que accenlua haver colhido cm do-
cumentos de notória publicidade, como o con

MINISTÉRIO DA GUERRA
Alterando o regulamento nnnròvmlq indo

decrelo n. (1.1)17. de It do maio de 1008, nn
parlo referente nos nrts. 05, 101 e 100;

Transferindo „ ,
Na artilharia: os maJorOS Alirollno oc

Abreu, do 4" grupo de olnizcs para o 2* grupo
do 1" reiiltnenlo; Ra.vniundn Pinto Seiiil, tio
quadro ordinário pura o quadro supulcmon-
tnr, 0 Marcos Pradcl de Azamhuja, destl- parn
aquclle, sendo clnssl.kfdo no V grupo de
obtusos; , , ., . ,Na infatilarla : OS mn.iores .Tose Narciso U.t
Silva Paninhos, do 1" do '.!' reginielilo pnra O
10" do \", c Joilo Alvares de A/evcdo t.oslji,
desle pnra nipielle; os capilács .laclulho < o
Cunha Leal, da U" do I" do 2a liara fl 2" do B"
do :i", e Olviupio de Oliveira Guimarães, nu
V do '•.O'' dò 7" pura a V do 4" do ü";

Para a 2" classe do Fxercilo : o 1" lencnle
pharmaceiilieo Orestes Maffey:

Da infantaria para a ca vai Ia ri a o 2' tenente
.losé Carlos de Senna Vasconccllos;

Reformando : os cabos Lourenço José UO
Faria, do IP de Infantaria; .loão Sabino uo
Nascimento, do 1" regimento de nrtllhnrln
inonladn, o Manoel .loão da Rocha, do 4° ro-
glmcnlo de Infnnlnrln, e o soldado do 11" de
cavallaria Saturnino dos Santos;

Aposentando : Manoel Antônio dos Santo.;
o Manoel da Silveira, respectivamente, nos
cargos do iiiachinisla das lanchas a vapor e
lí1' patrão das embarcações da intcudciicin da
üuerra.
MINISTEItIO DA MARINHA

Nomeando o capiláo-lenenie I.ui/ Aulran de
Aleiicaslro ('.raça. para exercer O cargo de ail-
dido naval junto ú legação do Brasil na Re-
publica Argentina; ,

Transferindo para a reserva o capitão (o
mar e.guerra ,Ioão Jorge da Fonseca, julgado
incapaz para o serviço da Armada.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Nomeando o Dr. Abelardo Marinho para
exercer, interinamente, o cargo do medico
ajudante da Inspõctorla do porto de torta-
lèza.

Transferindo, a pedido, do Extcrnnlo para
o Inlcrnalo dó Collcgio Pedro II, o professor,
calhcdralico de pbysica C chimica Dr. l'rau-
cisco Xavier de Oliveira Menezes.

Crenndo brigadas de infaiilaria da Guaran
Nacional nas comarcas de S. .losé do Calça-
do c Affonso Cláudio, no Espirito Santo, e na
de .lahu', cm S. Paulo.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Emancipando os núcleos coloníocs Italiaya
e Visconde de Mauá, no Estado do Rio de Ja-
neiro.

Nomeando o inspeetor nddido do Serviço ae
Povoamento José Rodrigues Saldanha para o
cargo de engenheiro do ministério,

Concedendo patentes de invenção a diver-
sos.

Ultimas nOÜCÍas|0 coronel Silva Pedra
foi absolvidoda guerra

s até ás 18 lioras)
_—11....

tilllÜ3
A i!fi(r>.h;. dura a com
cilas ! 150.000 |ovèri8
aliomãos morlos dlaalo
das defesas de Verüua

Intactas
1'ARiS, 31 (A NOITE) — Um crlllco nuntãr

sulsao, rceordaitdo (tiic a hnlallia de Vcrdun
cnliuti hoje no centésimo dia, declara quo oh
allcmães já sacrificaram em Vcrdun mola de
metade da classe de 1010, num total de 15ü.tj00
homem, Jovens todos de 10 a 20 nnnos, a flor
do seu exercito.

As defesas principaes de Vcrdun estão, po-
réiu, ninda intuclns, Com oxcopçíío de dous
fortes, um cai ruinan, o do Douiiumoiil, cm po-
der do* allciitães, C outro lambem arruinado,
o de Vaux, ntas cm poder dos france/.cH, todas
as restantes obras de defesa da praça emiti-
miam Intactas.

A queda de Vcrdun, entretanto, caso se viés-
hc a dar, não teria nenhuma Importância mi-
litar. O recuo que a linha franceza teria do
fazer t tão peiincito que, estrateidca e tactica-
mente, a situação dus allemães em nada me-
lltiirarhi.

h ©desista anstriaoa

ü caso ilo coronel Silv/i Pedra, ncciisá*
do ile ter espancado Unas praças Uo 51°
de caçadores, batall.Ko de que era com-
mandante, em S. João d^EI-Rcy, leve o
sen desfecho hoje, no Supremo Tribunal
Militar, favorável ao coronel.

lí' conhecida a historia cresse ca<o.
Entrando, afinal, hoje cm julgamento,

depois Ue fortes debates, entre o relator
Dr. Arrochellas Galvíío, c os ministros
Dr. Vicente Neiva, almirante Proeiíça, rc-
neraes Teixeira Junlor, Marques 1'orlo e
Carlos Eugênio, o Tribunal reformou a
sentença condcmnaloria do conselho de
guerra, absolvendo o coronel Pedra. Re-
solvcu ainda o Tribunal censurar o con-
sellio de invcstigaçíío, que julgou o co-
ronel Pedra, por ler negado a esle pffi-
ciai o direito de ler advogado.

»- ^H» ——

0 tonscllio trata das-
finanças ds União

Uma indicação (|iic cae
ul«

Os escândalos da
Standard Oil

0 alto commercio faz feriado,
amanhã

Amanhã, dia santifiendo, 6 também feria-
do no commercio. Não funccionnrãq os ban-
cos nacionaes e estrangeiros, a Câmara Syn-
dieal c a Uolsa, os centros de caf6 c de ce-
rcoes, e mais as Mesas de Rendas do Estado
do Rio c Minas. A Associação Commercial, _ -jj.- a;n{|a 0 corre
bem como todas as outras repartições, em
coramunbno com os interesses do commer-
cio, não farão expediente.

¦V?!*1 i—¦.—
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Uma commissão permanente
Foi baixada hoje, nn Alfândega, n seguinte

portaria: "O inspeetor, tendo em visto n neces-
sidade d" estar sempre em dia a classificação
das mercadorias retardadas, evitando-se a sua
aggloraeraçno nos armazéns, o (pie constituo
prejuízo ás rendas publicas, porque grande jtar-
le dessas mercadorias sóffrc deterioragão pela
sua longa permanência nos mesmos armazéns;
considerando, por outro lado, ser de todo incoii-
veniente (pie empregados encarregados dessa
classificação sejam designados pnra outros ser-
vieos, dclerniina que de ora em dcante a com-
missão (le relacionamento, classificação c Ava-
liação de mercadorias retardadas, funecionc du-
rnnte nm mez, sendo composta de dous empre-
gados que deverão, sobre o recebimento e en-
li-cga das respectivas relações c quaesquer cs-
clarecimenlos n respeito, entender-se com o pre-
sideníe dos leilões.

Pnra servirem no mez de junho ontrnftjg des-
iguo os Srs. escripturarios Armando (le"Ülivc-i-
rn e Rodolpho Coimbra,"

São aproveitados mais
e sete officiaes

isanelros
O Sr. ministro da Fazenda súbmcttéu hoje

á assignatura do Sr. presidente da Rcpublicri
os decretos aproveitando mais 1.7 officiaes
aduaneiros em varias repartições dependentes
do seu ministério. O Dr. Cnlogcras, cm conver-
saçfio comnosco, dechtrou-nos que. dentro rk-
15 dias, talvez, não exista mais um só ofCiçinI
aduaneiro addido.

n „ - t •~TQ'ti!D*1' ft ' ' '"
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,4-0 pagamento de exerci=
cios findos

« eüjpsÊ-ieirsie s_ias pagado-
rias íííá proa0©^^^®

Ü Sr. ministro da Fazenda, antes de deixar" 
O seu gabinete com destino ao Cattete, afim
de tomar parte no despacho collectivo, esln-
ve muito tempo nas duas pagadorins do The-

r souro, inspeccionarido' o espedienle do dia
c assistindo ao pagamento de coulas de exer-
cicios findos, cujo prnso lcrmnioui boje.

Altendendo ao accumulo de serciço, o^Sr.
ílircctor da Despesa do Thesoitíó, (le accordo

..com o Sr. ministro, prorogou o expediente,
<]ue se prolongará, como uos annos anlcrio-
res, pela noite á fora.

A' hora em que escrevemos, as ditai pa-
íadorias áindn sc encontravam repletas de
•partes que, pacientemente, esperavam a sua
vez de serem attendidas.

«P< -3. li
TQwlmm

De accordo com a determinação do Sr. pre-...sidente da Republica, o Sr. Dr. Azevedo So-: tiiv declarou facultativo o ponto, amanhã, na
í rrcfeitura.

trato do "funding-loan", os relatórios do mi-
nistro da Fazenda e as leis orçatuentat-ias,
mostra quo não é tão angusliosfl nem tão
precária como sc anriimcin, alarmantemente,
a nossa situação financeira.

Admitündo que em 1017 precisemos da
mesma somma mencionada no orçamento de
líllü, 45 mil contos, para a solução dos nossos
compromissos externos, diz, verificaremos
que faltam 11 mil contos, ouro, que, converti-
dos a papel, ao cambio médio de VJ., que cor-
responde ao ágio de 125 por cento de ouro,
teremos i)l mil contos necessários a esse fim.
Listamos muito longe, portanto, das cifras
verdadeiramente fantásticas que andam sendo
apregoadas nos jornaes, mal informados, nn-
.oralmente. Mas ha uma ponderação que o
orador não pode se dispensar de fazer. Nós
atravessamos, a partir de 1914, um período de
toda gente conhecido por melindroso e em
(pie a pobreza financeira do Thesouro decor-
reu (lirecla e positiva e quasi (pie unicamente
da circunistancia do decrescimento iinmenso
que se deu na importação de prediletos cs-
trangeiros.

O Sr. Pedro Moacyr declara que está á es-
pera dn mensngcm especial do governo sobre
a situação financeira,

— Que mensngcm? interroga o Sr, Carlos
Peixoto.

t—Aquella a que se faz referencia na m.n-
sagem com que se inslallou o-Congresso.

r—Mns não lia ali referencia alguma a men-
sagem especial, o que é pura creação de jor-
naes.

r—Ha, pois não.
r—Peço a V. Ex., Sr. presidente, a remessa

da mensagem.
.—Leia, diz o Sr. Moacyr.
r-Lcia' V. Ex.
•—.Aqui esí.á. O Sr. Moacyr lê ".... sobre a

situação financeira o que será diio em outro
capitulo". Qual capitulo'.

.—Fazenda.
—Dou a mão á palmatória, V. Es. tem ra-

zão, diz o Sr. Moacyr.
ü Sr. Ca tios Peixoto pjosegue, então, ho

sua brilhante exposição, O Sr. Dento ik Mi-
ramia apartea:

. __rM;is V. Es. só sc refira A situação fiuaa-

© ®@pos ei©
idfá

O Sr
cretos,
hihe o
gues.

prefeito nssignou, íi tarde
destaca mlo-se, entre ellcs,
uso de cepos de madeira

T1"—^úi^r*1—¦*

. vários de-r
o que pro-
nos aeòu-

Recrudesceu a Bula no
Pos.ua e no Asltco —
Tr.s milhões de italia-
noá barram o avanço
dos austríacos que fo-
ram derrotados cm Po-

sina
LONDRES, 31 (A NOITE) - O cor-

respoütlente em Roma do «Daüy Maib,
informa que os austríacos, depois de dous
dias de descanso retomaram a offensiva
nas zonas do Posina c ao longo do
Astico.

Por toda a parte as tropas impcriaes
forain delidas e soffrcram perdas enor-
mes, principalmente em Monte Pria e
no Alto-Astifo.

Os italianos dominam completamente a
rer/ião do monte Mosciag, onde os au-
striacos mostram grande actividade. Nas
encostas está travada uma grande ba-
talha.

«Três müliões (k soldados italianos,
e\ondente — concen-

tram-se nas principaes liulias de defesa
desde o Asiago até as vertentes do Ar-
siero. A situação, portanto, é bem tran-
quillisadora.

«Os austríacos estão transportando
„ra_He numero de canhõe^para as siias
novâ^ posiçn^..;-.- ¦©_: ^aiianSs accumulam
na região o dobro de canhões que tem
o inimigo.

<;0 generalissimo Cadorna confirma no
seu uílimo communicado o cxiio alcança-
do' pelos italianos ao sul do Posina, de
onde os austríacos se retiraram depois
de/Sofírer enoimes baixas. Em Rovereto
e cm Riva os austríacos foram egualmen-
te batidos.» ,-^^->:

lapaporiantes decla-
.¦ações sobpe sa paz
LONDRES, 31 (Havas) — Sir Arthur

Màik%_L: iriterpellpu hoie o governo na
Câmara c?os Communs, per.guntandp-lhe,
si, em face das recentes declarações do
cfianceller álíemão, por meio das quaes
a Ãllemaníta annimcia a iodo o mun.io
o desejo de concluir a paz em üases que
salvaguardem os seus interesses primor-
diaes," os aluados estão em condições de
lazer connscer os termos citír^Pívos. so-
bre os quaes estariam dispostos a nego-
ciar a paz.

O primeiro ministro, Sr. Asquilií, res-
pòndeu que Sir Edward 

"Grey, "já tinba
téftõ na ultima semana a propósito da
paz uma deciaraçào publica, a" qual o
orador nana tinha a accresceh.ar. JVb
enfatiío, "diria 

que na declaração do enan-
ccííer allemão, nada havia que puuesse
nTídfcar (ia parlz da 'ATfemanfia o desejo
de tomar em consideração condições de
paz que salvaguardassem os interesses
dos alliados e a segurança da Europa
no futuro.

O minisfrò Ingjez ãord
CeciS em Paris -Vae ser
mais rigoroso o bio-

queíò
PARIS, 31 (Havas)' —• Chegou a

pitai O ministro ingtez lord Gccil,

Proseguimer,'0 do inquérito
A' tarde, na 1" delegacia auxiliar, foram

tomadas as declarações do aclual gerente dn
Standard 011, a propósito dos lançamentos das
escrlpturaçõcs dessa cómjihnhihi sobre as gr;t-
lifieaçõcs nos funccionnrios públicos. _

Foram ouvidas, autos, ns declarações do
Dr. l.aul llonjcan, procurador da Fnzcndu
Publica .que declarou que uns duas vezes que
lui chamado a dar parecer sobre questões re-
ferctilcs á Standard Oil. se manifestou sem-
pre contrario aos seus interesses, não scmlo
possível, por isso mcsiuo, ler gratificações dn
mesma companhia.

 «aat» i

O Conselho Municipal ronllsou ltojo
tliuii sui.no dn primeira lirlo...

Depois du leitura do expcdlonto, o Sr.-
Leito lll beiro pediu u palavra, rcforlndo-so
ú acçllo tio Congresso, no toutfdo do gover»
no fcilornl obter recursos precisos pnra sti«
tisfiiçõo dus nossos eoinprunilssos uo cxte«
rlur. O orador tratou dns auxílios dos Ks«
lados o dns munlclpnlldados, (.'tando nlituris*
mos pnra domoitstrnr quo a Kilunçüo do Hls«
Irlelo i precarlssíniB, oslando norfcHatnculo
em condições análogas ns di Itcptibllca.

Assignala ijuo, no exercício «orrenlc, o "de«
ficit" du MunIclpnlidado não scrâ inferior
;i sele ou 7..VJ0 contos, sem coiilítr despesns
já nutorlsodus e não Incluídas . esso .sointun,
o, ninda, sem conlar outras, conto o lunccio-
nnincuto extraordinário do Conselho, i|iie s.
terá de reunir fórn da época marenda por
lei, pnrn nttendor üs ncccsildntks do muni*
cipio.

Assim, nprcsenln n seiítiinle indicação:
"Indico que o Conselho Mu tlclpnl, de-

monsirnndo u sun disposição de, cm nome
dn Distrielo Federal, auxiliar o governo da
União, nn solução dn crise financeira i|ite.
n este nssolicrbn. uliás com ns maiores pro-
habilidades de próxima aggravnção c n cujos
compromissos sc encontra Intimamente pro»
sa n honra dn Republico, solicite, por itiler.
medio dn mesa, «jue o Sr. prefeito, du facto
e de direito o regulador das P.nonçn- muni-
clpncs, sc díüite de estudar h de, opportu»
namcnlc, indicar a fôrma ronis pratica do
ser esse auxll'o clfii-a/.iiu-u'e prestado por
esta cidade."

Fnln, n seguir, o Sr. Albcrico de Moraes,-
A situação é grave, por isso onc diz respeito
á nossa posição no exterior <¦, assim, .só a
Sr. presidente dn Ilepublien, onc conhece o
estado do Thesouro, snhe de que rectir-
sos dispomos o de que meios deve lançar
mão pnra satisfação dos nossos compro*
tnissos.

Entende o orador que não deve partir do
Conselho a iniciativa propoitfl pelo Sr. Lei-

O DIA MONETÁRIO isi"S,W_„tS.a ?.• SSn?taivífpu'
No momento opportuno o orador dará ò

seu vol o.
O Sr. Leite responde nn sr. Albcrico, tra-

vnndo-sc entre cs dons ncnlo-ndo debate, por
haver o Sr. Albcrico. em aparte, declarado
que o movimento do Congreuo, antes de du-
vido o pensamento do Sr. Wnncesláo, cm li-
vinno.

Afinal, a indicação, cuia votação fo! feita
nominalmente, caiu, tendo votado n favor,
npenus, ns Srs. Leite, Rodrigues Alces c hon-
seca Telles.

Votou-sc, depois, n ordem do dia, tendo no
expediente final o Sr. Cnmpns Sobrinho npre-
sentado o scgitifitc rcqucrlmcpto:"Roqueiro (|tie a mesa solicite do prcfei-
to uma relação de todos o; prédios isentos
do imposto predial, grupados em dependência
de cada proprietário c cotado cada grupo
com o valor do imposto a que, si não fora
a isenção, estariam sujeitos os respectivos
prédios no aclual excrcicio.''

O mercado cambial abria em nlln, desde
12 5! 10 ale 1 li !1|8 d., e no correr do dia ficou
um pouco mais' fraco, com bancos sacando n
12 11|32 c outros lambem a 12 8|8 d. Os cs-
ierlinos foram negociados, pela manhã, a
I!'í700 e. mais tarde, um pouco fraco, c ns le-
Iras do Thesouro o 0 1|2 o',o de rebate. -Em
Uolsa houve, conto era natural, poucos nc-
goclos para as apólices dn União. As acções
das Loterns. Docas da üahia e Minas de São
Jeronymo foram negociadas por meitos di-
nheiro.

, ,, > _•_<.>' t

Mais um habeas-corpus
no Estado do Rio

Pelo Dr. Arnaldo Tavares foi hoje
impetrada ao juiz rederal da secção do
Estado do Rio uma ordem lie «íiabcas-
corpus» a favor do Dr. Galdino do Valle
Filho, c outros, que se ('fixem vereadores
da Câmara Municipal de Friburgo.

r_7 Dr. T3c'tavio ICeI!y, rèceüendo a peíf-
ção, a enviou ao respectivo escrivão pç-
ronet Antônio de Lima Braga, que de*sf-
gtiott o u"ía 3 cie juiiito vindouro pata
ouvir os pacientes.

O CAFÉ
Ainda hoje o mercado de café abriu sem

movimento de maior monta. Pela manhã, liou-
ve nci.t,-^ npenus pnra IKI saecas, ao preço
de 10!ji_;..,/ e, no correr do dia, mais 150 saecas
ao mesmo preço. I2m Nova York, como noti-
ciámos, foi honlem feriado e n Bolsn, á aher-
tura, denunciou uma alta parcial de um pon-
to. Honlem não houve embarques; entraram
5.903 saecas e o "stock" passou a ser de
219.435 saecas. O mercado fechou frouxo.

QUE HAVERÁ?

S_.,a_B_ é deSej-í©-11
n E5©È_as e3a C. C.

Tragédia conjugai em
Campos

ASSASSiNIO E SUICÍDIO
CAMPOS, 31 (A. A.) — José Área,

morador no 5o districtò; desta cidade,
desconfiando da honra de sua mulher
aviaria Arca, matou-a a punlíaládas e de-
pois de cotnmetüdo o crime, suicidou-se,
cnforcando-se.

0 Couselbo vae 8ii8.eç!oEâP e:_z-
ü,aoE,sii..ariai^Gn_s!

í'!;dá sobre a mesa dn presidência do Con
selho um requerimento firmado por nove in-
tendentes para o seu funecionanicnto extra-
ordinário, a começar do dia <> de junho pro-
xiino,
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COMMUNICA

A RECÒNSTÍlUCÇilÒ I>A A.YÍ*MS-3.
ESCOLA NAVAL

LISBOA, 31 (A. A.) •— A imprensa nnntin-
cia que o governo fará reorganisnr, brevemen-
te, os serviços da antiga üscola Naval, ex-
lindos com 

"o 
grande incêndio que ali irrom-

peu ha pouco tempo. Nesse sentido será cn-
vinda uma mensagem no Congresso, solicitou-
do n verba necessária para o cusfcamenlo cias
despesas com a reconstrucção dn referida Es-
cola,

O SARAO EM BENEFICIO DAS VI-
CT1MAS ».V GUERRA

LISBOA, 31 (A. A.) — Terminou j* alta
madrugada o saráo que, no Tlicatro S. Carlos,
a Tuna Acadêmica rcallsou em beneficio das
viclimas dn guerra. ,

Compareceram a essa festa, qne. esteve Im-
lhnnlissima. dansnndo-se animadamente, o
Dr. Bernardino Machado, presidente dn Repu-
blica, ministros de listado c altas autoriçla-
des civis e militares da Republica.

um "Zeppeii

csla ca-
a quem

csiiio affcctas as questões rcíercutes ao bio-
queio.

O estadista Jiritamiico vem conferenetar
com' os Srs. Briaud, presidente (to conse-
lho,.. c Deiijs Cochiu, que no gabinete fratt-
ccz .exerce f«ncções idênticas ás suns, para
assctnlar nos meios que é necessário adóptar
para tornar i1 "'is rigoroso o bloqueio..

A des.» ...ção toíaí úe
kans

LONDRES. 31 (Havas)' — Os jornaes pu-
blk-am uni telegrninma de Amstcrdara noti-
ciando que um "Zeppeliu" em serviço nos
Balltons foi de eifeontro a uma arvore nas
proximidades de Veles, Vardar, ficando lo-
talmente destruído.
O sr.SaSandra vae cosi»
lerenciar com o rel-Ke-
gressou a Roma o mi-
n.síro da guerra ita-

© CasBca de
de ©aspo, e
As notirs, ouro, da Caixa de Conversão, ape-

sar da divulgação de que ha compradores com
¦1 o|o de ágio, não encontraram collocnçüo fa-
cil como era de esperar.

O Banco do Brasil continua a comprar p?-
qticnas quantias no balcão, com o ngio do
1 a 3 o|o. e esle para maiores quantias. O
Banco do Brasil lem cm carteira cerca tle 15
mil contos cm notas, ouro, que vem adqui-
rindo em seu balcão desde outubro do anno
passado.

As noticias de honlem não são por eomplc-
to verdadeiras e alguns possuidores exigem
mesmo mais de 4 o|o c outros, devido ú pro-
rogacão do fechamento dn Caixa de Conver-
são ate '_1 de dezembro deste anno, preten-
dem transigir mesmo a 3 o|o, sem encontrar
grandes compradores.
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ffeos ia ãtfniÍBilstraeã©
passaia ia Ceaatrál

O juiz federal dn 2" Vara. Pi. Pires e Al-
buquerque, condomuou hoje a União Fc-
dcral a pagaria Agnello Pcsltua de Aguiar
a importância de 1:8393400, como iiidcinu:-
saçfio do prejuízo que soffrett com n irregu-
laridade havida na Central do Brasil, que
não fez chegar ao destino 48 toneladas de
carvão de pedra despachadas pelo autor, em
março de 1914.
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sido posto em iioeraaoe
não comparece ao Supremo

O Sr. ministro do Interior declarou ao presi-
dente do Supremo Tribunal Federal haver o
Sr. chefe de policia communicado que deixava
dn ser apresentado nn sessão de hoje daqúellè
tribunal o allemão Fricdericli Tlicodor ou Kurt
Anthe, porque esse indivíduo foi posto em li-
herdade no dia 11 de março ultimo, por haver
cumprido a pena de quatro annos de prisão n
qne foi condemnodo por falsificação de ti tu-
ios commerciaes, conforme communicação feita
pelo director da Casa de Çorrecção.

Noites d^ frio
Os nossos sortimeutos aí-

tendem a iodas
as mudanças das condições

aíniosphericas

Para dias de sol, lindas
itotíeííes de estação

Para noites de frio, íalí-
.«urs üítifiia moda, pelles
e abafos elegantíssimos

-»—«»<ü s 5p*—*~

ceira sob o reginien do "funding", cm que
ora nos encontramos. Desejaríamos, porém,
saber a sua opinião a respeito delia quando
houvermos de reencetar a solução dos nossos
compromissos globnes da divida externa, ao
terminar aquclle reginien.

—,lá não é poulo que discutamos o orça-
mento de 1917, diz o Sr. Carlos Peixoto, e V.
Ex, quer nos levar a discutir o de 1918?

Retoma, novamente, o Sr. Carlos Peixoto, o
fio dn siia exposição. Mostra, com algarismos,
qual é n nossa situação financeira. Responde
a apartes vários. Assignala que não é verda-
de. que o nosso credito esteja esgotado. Ac-
contou que a crise cm que nos encontramos
c universal c cphemcra.

F, proseguitido nessas considerações, íeraii-
na o seu discurso sob uma prolongada «alva
do palmas, sendo abraçado por todos os depu-
lados presentes, que o felicitaram pela sna
brilhante "lendeNtnça". t

E a seà55o foi levantada quasi as 1/ ííoiyi».

ROMA, 31 '(Havas) — O "Giornal* cVIta-
lia" noticia que o presideiile do conselho,
Sr. Salandra, partiu para o quartel general,
afim de couferencinr com o rei.

O general Morrone, ministro da Guerra,
que sc achava ha dias uo quartel general., re-
gressou liontem a csla cidade.
Os russos conS.ani na
vjcíoria Sinai—E' per-
fielía a sna comniunhão
de idéas e sentiniéníos

com os alijados
PARIS, 31 (Havas) — O ministro da jtis-

tiçn, Sr. Viriani, e o snb-secretario das Mu-
nições, Sr, Alberl Thomas, c;ue acabam de
regressar da Rússia, mostram-se admirável-
mente impressionados com a atliludc de ia-
queliranlavel confiança na victoria final, que
anima os russos. Em todo o paiz a com-
nmníião de idéas e sentimentos com os ai-
liados é perfeita. Tocios estão decididos n
sustentar a luta até ao dia da yictoria de

Min iti va c reparadoim.; m _

usas do Kiauny
O Supremo não conheceu

dos "habeas-corpus'-
O Senado c a, Câmara ficaram hoje privados,

durante todo o dia, de um senador c de uni
deputado.

Desde que sc inslallou a sessão do Supremo
Tribunal Federal,, até és 17 hortò, incessante-
mente andavam amhos, o senador Pires Fer-
reira e o deputado Joaquim Pires, pelos corre-
dores, pela secretaria, pelo recinto, cm umn
preoecupação visível c impressionante.

Ií' que os representantes do povo piaulvyonsc
eram advogados impetrantes de dous "híibens-
corpus": uni em fnvoi da mesa presidida pelo
coronel Alfredo Posa, (ia Assembléa do Piau-
hy, que allegava não poder reunir-se sob coa-
cção i>or parte das autoridades fedemes; o sc-
gundo, em favor de diversos deputados da mes-
ma assembléa, Antônio da Costa Araújo Filho
e outros, que se dizem legalmente cHlos c os-
tão impedidos de exercer sea mandado por coa-
cção por parte do governador do listado.

O Supremo, relatados 03 pedidos, resolveu
não tomar conhecimento dos pedidos por serem
originários.

Perderam o tempo ps Srs. Pires Ferreira t
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Nfto compare V. Ex, os
nossos preços.
Compare primeiramente
a qualidade e perfeição do
acabamento dos nossos

mobiliários.

Leandro Martins & C,
OURIVES 39-41-43

OUVIDOR, 03-03

CENTRO LOTER1CQ
29. o'o 20:00016000

D.i loteria Federal ex.rahida hoje, foi
vendido nesta feliz casa.

__^. 1 Jo.iiiuiia Pires..^

= RUA SACHET, A -==-.

SPEKANZA & VETEKE
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LOTERIA FEDERAL
Resumo dos prêmios du loteria ila CnpllulFederal, plano u. :mi, extrahldn hojoi
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IIIUO dos prêmios du li.il" exlracçií.. daloteria do piano u. •>;,, rcalisada hon-

A ETERNA IMPRUDÊNCIA
• ¦¦

Ferido i bala quando examinava
um revólver

n,,ll,ian.,,° ,0JfB«,í'l»avB um revólvai* do sim pro.nileilaile, foi victlmu de um incidente, «mu lheIn cmiRfliido .. morte, o carpinteiro NarcisoForrelrn de Aftulnr, de 00 aiinos, solteiro uresidente a rua ltor.a Snyflo li, 30, 0 revólverUlspanm lncs|ioradumcnto e uma bala l*n| fe.ri*o im cabeça, Batido, no entanto, i-em grn-vidade o fürlmonto. h
...íllü0'!? I:v1n,',ll'a fnl "'t,«ll*,«<lo pela Assis.tendo Municipal, e removido em seguida pu-ra a sim residência, '

. A..PPJlflo do II" districlo tomou conheci-m.-iil.. dii liiclo.

A NOITE --- -Uuarta-teira, 9i do Mato de 1916
**"*"*" *"- ¦llll-Hli.....

Notas de musica

CLARA W1ETT

Alltllçflo do Mlla
(Juiinno Dumas
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G. FOCLIANI

residente n rua das Laranjeiras n. 213, com-iin.iiuca quu nau se entendem eom su.i scitliornbilhclcs de concerln pa-.sndos por senhora
com o niesmo subrenome (Mme. Angelina lo-
gliani) c por confusilo devolvidos ú suo espo-so Augusta Foglloni.

do danças
Sefioriln Angela Oomez, professora ar-

geiiiina diplomado, directorn do Escola dc
pousos do Uucnos Aires, dá lições ús E.xinus.
famílias c cavalheiros, das II As l!i e das Ul
ás li.') horas, cm seu salão nobre, ;i rua dasLaranjeiras n. .v.'l (antigo palace to Itio Bran-
co). Telephone Híiííll Central.

MANTEIGA VIRGEM
Pasteurisada (reclame) kilo n 3.1*800 Ol-

vidoi 149 Leiteria •'almyra.

O Lopes
E' quem ila a lortiina min- raniila nas Loterias e o.'lc-rece maiores vantagens no publico.U Tbltr-IIOHl c mai- uposlaí -obre corrijas do cn-viillos. — Una do Ouvidor, 181.

mwmmmlll"--l>"nMiM-H-Hi«HnnnMiaai
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NEW-YORK
Quem tiver necessidade de se cominunicnr

commcrelolmente com esta cidade e não co-nheca o inglcz. poderá facilmente aprendei-.i,
no Bcrlilü School of Langunges, edifício do"Jornal do Brosil", com professores norte-
amei icanos.

^ A/O i^_s
PARISIENSE

A PEQUENA

1 • ¦ -m 8> B 1 - Tuilleurs** de .'.'i-oinira inglcza
J "kJ-il UU..- \J >,ib mciliila. (.'onleccHu de Mine.

Vargas. Ofíicina do Palncio das Noivas. Rua L'ru-
guihàna 11, 83.

Joanna de Medeiros Pereira
Alfredo Carlos dc Iracema Gomes c fi-

Ihos convidam as pessoas de suas amisa-
des c relações para assistirem á missa
que mandam resur em intenção á almadc suo sogra e avó I). JOANNA DE ME-DEIilOS PEREIRA, amanhã, 7" dia deseu passamento, ás 0 1,2 horas, na egreja deSanto Affonso (rua liarão de Mesquita), ante-cipnndo seus agradecimentos aos que se digna-vem comparecer.

CORCUNDA
(Morrer entre flores)

4 LONGOS ACTOS
a

Axxisucitiêi

Os artistas que nos visitam p,i,, primeiravm e que afio desconhecidos ou pouco conhe-oiuos, mçimo lanuelles que iicoimutiihnm nmovimento musical europeu, cnslumam darum. miliciio a Imprensa, anles de se racervmouvir do iii.hlico. )•;• um ,„,i„ ,„.„„,„",,,. 
'„ !lerem um jiil/i. *n ocljindn quu lhes slrvn. nnmesmo tempo, da onamnrli, 'Ism .oral, nílo tenho por habito ipare-cer a esses reuniões Intimas, parceendo-niude mehor ..vis,, ju «r os artistas quaiido-em

çontnelà con. .. publico. Alem disso ¦•..., ,0sempre o roeel.i de emllllr, após lar-, ,,,,,.efles, uma opinido .pie nrejiidínuo .. artista.Iorque, si pnra esle pode rcnlmcuta havi.rVi.i.li.gcin eu. se fu/cr ouvir pelos que exer-com ns nem scniprc o«i*ndovels funeçoes" decrllleo, quando cllc lon real hilenln, 1
Por exemplo, M|scl,„ Violin. pode „ , . 

','
iiai-se o phenoineno contrario, o rieste cos«oplnijo anlccip.,,1., dn critica prod,,, cllViíd

1-mrV.nSlS 
"V1"0- ,|",c M **« *•¦- *'"••' •' Mil-

.?.. ,i ,"m> i"""1','"* *° te* ""vir, 110 sa-
L „!" 

",ví "s ''" J,";n"1 •*•- Commei-elo".IJoyo, nJIus, di/cr anles de ludo fine. si ,1,1,1-areei por excepcáo a cs*a aiulleflo, foi porter recebido um convllo "Impresso" sem cn*
^•¦«•'•pessoal circun.slaiicia q„e mi eoiiviii*uu de se tratar de uma audição par. Unscs. oos, ,0 unia espade dc concerto mVulto!i de facto. nn sul.-., exceptuadas Ires nes*soas. inclusive eu. s.i havia ouvintes eslro. liosa imprensa. Fl* portanto bc, ,„, comporeeer!Resta saber s faço eflualmcnlc bem ,,„ dar

sincer!, 
',,>"",",• ""'" •,c»»™»e»wlosa ,jun!ito

E' que, confesso, nf„. tive a impressilo de
•\„i" ,í 7" l"'<•.s*,,l•.•'l de umn cnntorn deBrande Inlcnlo, muito embora officiál dc ,Vca-(iciiua, segundo especificava o convite. Que

•! h?-?P,í 1 rL"10, 
eJT,e Dm,n,,s ll'»'"« PíMIdoo juvenil rrcsçuro, Isso seria, a meu ver, ac-emento secundário, s| pal.n „ razcv esqúeecrluuives.se Olltras qualidades essenciaes, „„. rc-velam as contoras dc escol, como, p,r exem-Pio, <__lnlcrpre nçilo o o articulava,.. Ndo ... •

pareceu que Mlle. Jcuiuie Dumas ns possui -se cm grão surriclente. I.lmllo-me n dous
tal?P_m , . VU,5l'"C0"' dc "«'lio" 'for eon-
nm,'l,,rLl-„,lnSi"3 S,,ns L'0,,,,,s' e01» «" '"os*mos Inflexões de voz, sem nenhum conlrn-*locom o sentido das palavras, c tan.l» , em aIndispensável emoçíio. Não deveria .1 1,11' „copia ser uni largo suspiro? IVIo menos foisim.que, cm Paris, .já lá vflo „„s hon'OeZCSClS Olinos, ouvi interpretar Mlle. Prcui e
,„! I'1". 

Cl? exli.-,ordinário. Tão pouco nm«flrooou (e e este o segundo exemplo), ., i, -icrpretneno do dramático "Hei dos JHfós» de
ef_Vin.il1 iCm 

'"ul n t'i",t0,'a "il0 salientou o
ao final n dia nalicldude que cllc requer.«uanto fl nitidez dc articulação, que é umo*w «lon idades da escola frnncezn de ca"üo"CII0juullo deixou 0 desejar, n ponlo de SÓ sèperceberem palavras isoladas.

Devo nccrcscentnr .1 estranheza que nie enu-=011 ouvir, em um momento como ., aclunl'»•' cnntorn frnncezn cantar em dlenião. FJ-piei desagrndayelmente impressionado-, Résul-indo, sem duvida, dos meus senllmcnlos ai-liadissimos.
Mas, bem pensado, será melhor que doro-•nnle me abstenha de ir a audições de arti -tas, mesmo quando receba convites impres-sos. Nao me dei bem con, a excepçao que• ims abri a regra por mim ndoptadn. — L.

A chacina em Formiga
-*.¦ ¦»—

Pormenores sobre ohorrendo
crime

t lllíl.l.O HOniZONTIÍ. lil CA NO.TIí)*-Con-límiii suspenso o espirito publico com us iioli-
CHIS aqui lIlMlIglldlIS ila cllíiclllll (le 1'lil'IIIÍKil, llll
qual obtive os srtfulutcs pnrmcnórosiNo illu l.'l dn corrente, o Inspector du policiadn bairro do Padre Doutor, acompanhado dc
duas praças procedia á npprehcnsAo do armasdos populares reunidos em fcslcjo publico, lim
certo un.incuto, um popular recusou-se a entre*
gar a arma que trazia. lnlclando>sC, enlàii, um
coufllcln, <)s soldados correr,.111 ao pos-

lido fórum buscar suas ciiruhliuis e,
Millaiiiln, iiliiariiin contra os populares, só•eiido nítlligldo por h.ila, uo bravo, o pro-
pilo Inspcetor, Ueuglndo, os populares II-
a ram uma descarga contra os soldados, iiiataii-

do ambas us praças.
No dia seguinte, n delegado Dr. Aliiyslu Uai-

ros expediu ordem dc prisão contra a família
llibciro, cujos meu.bins eram Indigilados ma-
lodorCH dos soldados, sondo presas nu/c pes-
mus, das quaes quatro llveram a prlsflo reln-
Mula.

A lã, o \iuvn de um dos soldados assassino-
di s procurou o cabo do destacamento, dizendo
saber (pie seria concedido "hobeos-eorpus" afim
de pôr ns presos na rua, c que o cabo era 11. msu de sua (Iccracn, por ler impedido a remo-
cão do seu marido pura llnpoeerleii, Quem -

ergiinliiu-lhc a viuva — velaria por seus fi-
II os'.' O cabo apaixonou-se, passando a não co-n.cr.

No dln 18, recebida a ordem de "halicas-eor-
pus", o delegado mandou soltar os presos, o.abo, ás 7 horas inundou abrir as portas dn
prisão. O primeiro a sair foi Joilo llibciro, con
Ira (piem disparou O cabo o sua carabiiia, ma-

iidn-ii Insliinlnnenmentc, Depois, o cabo ati-
1..11 contra 1'auh. Pmcnla, que morreu duas ho-II s após: Joaquim llibciro, que ficou ferido gra-• emente; José Hibciro, que foi ferido leve-
mente, e oulros presos que saíram lllesos,

O cabo tinha bons precedentes,

Pelas associações
•»«<v» WVVWV WW"-»-*.-»^ ,

• Rcnllsnu-se hontem, 110 Museu Ronimor-
ciai, 11 scssúu soleiuue em que a AssocluvÃo
Rrnsllolni do lístiidiintus recebeu o Dr. Al«
cllilndes Deliimuro Nogueira du (Ininii, Pivsl-
1II11 a sessão 11 qnirliiiiiilsla de direito II.ml
da [Inclui, que pronunciou palavras cxpllcaU-
VOS ,1a snleiiiiililiidc, dando a ve/. de saudar
o rcelpi nillarlo no orador olficial Lu/ Pinto,
que lhe deu ,<. boa;, vi..das cm nome da A,
II. lí, Teve cm seguida 11 palavra o acadêmico
líln.v llll.eirn, quo dlseorreii sobre a Infloncln
dn ('.niigresMi llrasileiro de Rstlldnnles na so-
lidai leilnde acaileii.ica, faluii, por 11III11.0, o
homenageado, que, conimovhlo. agradeceu a
miiiiil'eslai:ão e teve palavras do Inellamciili)
e eidhusiasino para aquelles nos quncs con-
siderava anula como irmãos e collcgas',

•to»
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No maluduuro do Hnuln Crus

-¦ M^ffc. .

Cognac Jonsac L^itl^L
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AMANHÃ = AMANHÃ
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Colhendo novos c inâciter-
«¦Uíiios triumphos exluibirá

Jf! 
\ Ir CIRURGIÃO

.H. Vieira--"^
,.,. . , ,. Itio Urancun. 1.1/. in, altuá Cinema Odcon, das 2 ás 5.

» -ame» i . .. .,,-—

A exploração das jazidas petro-
liferas de Commodoro k,£vadavia

BUENOS AIRES, 31 (A. A.) - O Dr. lio-
rocio Caldcron, ministro dn Agricultura, vae en-
vinr ao Seuado, um projecto sobre exploração
das jazidas petrolíferas dc Commodoro Rivnda-
via. Dc accordo com esse projecto, será desti-nada uma verba dc lõ milhões dc pesos para odesenvolvimento da exploração das referidas ia-zidas.de petróleo.

-mm»- >¦¦

Como a policia acata a
Justiça

UM CASO TYPICO
_ Antc-bonteni publicámos unia local sobre oindivíduo Manoel Cnruzzo, que está sendo pro-cessado pelas autoridades do ' districto poli-ciai, como autor da falsificação de vales de ci-
garros, na qual dizíamos que o aceusado atéboje se conservava detido na delegacia, pormaior tempo que o consignado em lei, apezarde ia haver o delegado pedido ao juiz da -l"
Vara Criminal a sua prisão preventiva. E istoo dissemos porque assim foi que. nus informo-ram nn delegacia do -1" districto.

Ha, cm tudo isso, além de 11111 equivoco deplo-rnvel, uma prova flagrante do desleixo verifi-endn em determinadas delegacias sempre quesç trata dc prestar informações ou acatamentoa autoridades judiciarias ou mandado de jui-
Pediu o delegado do -1" districto a prisão pre-

yentiva dc Caruzzo, em 21 do corrente, não aojuiz da -P Vara Criminal, mas ao da segunda.us autos; chegaram a este cartório no dia 25quando furam recebidos e datados pelo escri-vao Porntn 110 dia seguinte, 26, os autos comUsta ao >¦' promotor publico, que mandou biii-.assem os autos a cartório afim de serem jun-*,.* dous offieios vindos do ¦',¦' districloPocial.Conlinhan, esses offieios os autos dedulaiK„cs prestadas por Joaquim Rodriguesfi Santos. Quer dizer que o delegado pediu a¦ao preventiva do delinqüente sen, enviar ao/. as declarações prestadas pela principal tes-te minha eso depois o fez. oecasiom.n, o, des-
Preventiva pedida, pois qUe tiveram os autos
Sm as íeL,í!drm,C",te a •c"rtorio "era « èbe-
mmà Min."V,s1dccliíl'açoes. E foram precisa-
P r, •', de ...I ! ?<W^ 

'iUU -'"''"ecram baset-.in .1 decretação da prisão preventiva do réo•Sobem os autos ao promotor, «„,e opina favo'
jau- 

mete ao pedido, vão ediieluso 
"Ô 

juiz«P'e clccretot* a nr são -i 07 ,, ,,.,t.., •' ,. •

foi.énp.dldo 
n !nànZ,io"òn,;e;í!.™nnn-

dadi, que foi recebido pela policia. .' ¦. .Jurtanlo, desde .sabbado passado estava le-í-lmenie preso „ aceusado. Pois bem na e

I'- o cumulo I
*"*' * ¦*-It-hm ¦ .

KíXDO SORTIMENTO DE ORTFCl% Í^H PRESENTE eícoSSS

PORTUGAL NA GUERRA
A HOMENAGEM AO MAESTKO ROSA

lCstá definilivamente marcada para 18 de ju-nho, 110 theatro Lyrico, a fcsla ipic, sob o palio-cinio da Grande Commissão Portugueza Pro-
Paliv. e com o coiiourso dc algumas senhoras
da nossa primeira sociedade, está organisando
o Quarta Sub-Coinmissão em honra ao maestro
Adolfo Itosa, o conhecido autor da ".Marcha dosAluados".

Do programma, que ainda está cm organisa-
ção, constam alguns números dc grande effcito:
(.'lavo Bilac fará uma ligeira palestra discorreu-
do sobre "Impressões dc Portugal"; Paulo Bar-
reto fará egualmente uma pequena palestra; as
scnhnrilas Coelho Lisboa e I.opcs dc Almeida c
o poeta Bastos Tigre encarregaram-se da parteliterária. O Orfeon da Juventude Portugueza
encarregou-se lambem de vários números, en-
tre os quaes o "Hymno dos Aluados", ultima
composição do maestro Itosa, c "Venlo d'Ou-
tomiio", fantasia coral dc Hool. O espcctaculo
terminará com a "Marcha dos Aluados", exe-
eulada por uma grande orchestra, sob a regeu-
cia do seu autor.

A Quarta Sub-Commissão vae distribuir a lo-lacao da casa por meio de circulares, mas até.< dc junho respeita os logares reservados aos"habitues" do I.yrieo, logo que seja dado orespectivo aviso ao Sr. .1. «ninho da Silva, árua Buenos Aires 11. 40.
¦ m*t»—.

OFFICINADEOBRASDAAMÕÍTÊl
nu ¦

m

"I
Já está funecionando esta secção das
officinas typogràphicas iía A NOITE,
apta para a impressão de livros, fo-
Ihetos, avulsos, etc, cm boas condi
ções de fw^-riíifilez e pretteza.
As encomme.idas e todos os negócios
relativos a essa secção devem ser
tratados exclusivamente com o Sr. J.
Severiano de Mello, gerente, á rua
= Julio César (Carmo) n. 29. =

«0 Jornal das Moças))
Circulará amanhã 0 11. 50 do "Jornal dasMoças , revista feminina dc acccilacáo no Rioe Estados do Brasil. O "Jornal das Mocas" pas-sou a semanal com o presente numero. O deamanha está nm mimo. Ha nelle, entre outrascousas, a continuação do "Noivado dc Helena",

O leque", chronica do leque com illustrnções
a concurso pelo professor Moralcs dc los Rios *
uma bella valsa inédita, laças de "Jawii-tcnnis"
e turfista.

^mm^immmwmx^mmwmmmwmmmMm^mmm*^

Abatidos boje: 500 rives, 68 porcos, '/u caivnclros a lli vilellos,
.Marchantes: Ciindlili. 15, de Mello, ,r,u |-, ,. •_

p,| Durb.cl. & C, II r.j Alexandre V, SnbriiihoI |».s ,\, Mendes & ('., Ul r.| Lima & Flllun, ti)r., r> p. o 7 v,; 1'ranolMco V, Goulart, nn r., ml». u 13 V. | (i, Sul Mineira, 13 r.| C. OÍMe doMinas, Io c; .loi\n Pimenta de Abreu, 17 r.j Oli-volm IrmfíoH & c„ 118 r„ 18 p. e ii v.j liasiiif,Tavares, '_ll p, o 1- v.j Castro & C, 1!) r.; i
dos llelalblsliis, .1 r.; l'i,rliuho & (' -jo ,".
I.ul/ llarbosi. 72 r.i P. P. Oliveira & C„ !I7 ,!•
IVriiaudcs (S Miirroiides, 10 |l„ e Augusto \|,dn Moita, ao c, o.", v.

Kornm rejeitiulos! o :ih, l p, e I v.1'iirani vciiillilosi l.'l .'i I r. o l|3 c."Slocli": Cândido 15. de Mello, I8li rrlseb & ('.., 117i A, Mendes & ('.., .|70; ,¦v; Filhos. 382; Francisco V. Goulart, ;,iiü' iSul Mineira, 31 j C. Oesle de Minas, !)ii; <; ',i,.l
lleliilhlslas, 70; Joflo Pimenta da Abreu, Ml- oi,
yelrn Irmãos & c„ a.n ; Doslllo Tnvor«s,'l79.Caslro & C, 101; Poi-tinl.o i*i C„ 82; Angus'.,',M. (In Molln, 17; P, P. do Oliveira & C, í _l.ui/. Barbosa, 02. Total, 2.700, '

No entreposto do 8. Diogo
"* ' ¦¦—-—w-_^mmmti i

O trem chegou ú born.
Vendidos: 5*12 il I I ti r„ â7 p., 10 1 2 c. e II,Os preços fornm os seguintes: rezes, dc ^Ifiíu s.ill); porcos, dc Isüiio u |«300; earneirov ,i,-ISVIO a l?800, e vilellos. dc ?500 II l?000.

No matadouro dn Penha
Abatidas hdjet'.'" rezes,

Exportação ••

Dit-
iin,(,

Fornm abatidas em Santa Cruz c rcmcliMa-T

Essa matança foi pnrn n exportação,

Prof. Mano Rezendedocemc'!t
r , v. . ,-"uu«",u concurso, daLs.oIa Normal, prepara candidatos a exames
parcellados no collegio Pedro II, vestibii-lares nas Academias, concursos, etc.Alfândega, 108, dei às 4, ou em

C1II1 P1RRPPrUHDDÍlD

PELO TEU M50R f(0

€HAKUTOS VI.RDUÍV
UM 300 RÉIS, DOUS 500 RÉIS

«garage Mercedes
TfcLEPHONE CENTRAS, 433

O. S. Rodrigues & Comp.

Ã MIWHA VIDA"
,m^^^^K^mmat"m,mm'm'mm*J''-:m^^*^m*mjmMmBm^mmm^m
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Para as victimas do incêndio
do morro de Santo Antônio

RECEITA ÚTIL PARA ACIDEZ ÜO ESTÔMAGO
Recominendada por um especialista"De de-; casos de moléstias do estômago",(li* Ulll eminente especialista, "nove são hojeem dia causados pelo excesso dc acidez. Aprincipio o estômago em si não é affectadü

porem, si continuar este estado de acidez ú'muito provável (pie o aeido ataque as pare-des do eslomago c produza uleeras no esto-magoou cancro, sendo que umas e o outro
poderão acarretar a necessidade de uma ope-ração cirurg.-ea, quiçá para a própria conser-vacao da vida do paciente. Portanto, umestômago aeido" é. na verdade, um sym-ptoma grave o deverá ser tratado com serie-uacie. h absolutamente inútil lomar-se pc-psina e outras lahlcltes geralmente reeoni-mendadas para o eslomago. O ácido cm ex-cesso lem que ser neutralisado por meio deum anl.acido efficiento. Para isto os me-üieos quasi sempre recommendam unia meiacolhermhn de Magnesia bisurada, diluída eniun. pouco (Pagna, depois ,1c cada reféiçlolodc-sc loiniir dose maior, em caso de uo-cessidnile, pois que é um produeto inteira-mente inócuo ; mas c preciso ler-se cuidado
fa 

P,Mn""r,a0 "hilI'll!:1^1,lk'" -Magnesia bimra-da cm frasco azul, porque a magnesia soboutras formas nao lem sobre o estômago amia aeçao que a .Magnesia bisurada e mui-
mais incommodo do que aí-

Quantia publicada
Mme. Wencesláo Braz ,.,,'
Scnhorita Ernestina Gomes (coílc-cta feita na pensão da rua da Al-

fandega n, 96)

Total

7D2S500
aoo?ooti

8Si5O0O

í:077§500

Um nnonymo nos entregou um embrulhocontendo roupas pnra serem distribuídas aosnecessitados do morro dc Santo .Antônio. Esseembrulho está em nossa redacção á disposi-
çao das senhoras que constituem a direetoria
da Associação do- Pobres e Creanças, que játem leito outras distribuições dc soecorros ásvictimas do sinistro.

mWw f^QfàJ?$$\ ¦**¦¦•¦*¦¦*-¦¦¦*¦¦* _*•_!*•

Ou a Invasão da Bélgica
-—*— •

6 actos impressionantes pela linda e
meiga Leda Gys (A Madona do
Cairo) e pelo elegante Mario

Bonnard

-**->¦_-

me
tiis vezes causa
li\ io.

v. ISIDORO MARX. ~ I38 Ou

Nollc

r. Viileça...

.•a pren-'ereira.

Vili. ,'C,n,'os 
h,n dws clllü o Sr. José PiresVllae„ ono de um 

café na estação da Pe-
." 

' 
«10,1 

<|,lt,,x-,do ;'. 'a delegacia auxi-
-;)ri.ii.i que lhes fosse fornecido café de «ra-
&> 3oTpl;Tm 

'íl° ° íhc^ PrendiC
, ;..' 

"M- ' ' es ?Pontou ainda como no rol
2S»M ™*i-'ni.sMrio? e que até o I,,d)(lo o commissario Ucnivindo I

J-oi mandado abrir inquérito"1 commissario Bcmvlmin n 
'.. •

nos, porém, hoje e , os'expl co„ nP?nCUr°1,1-maneira imito differe v a?,\\„ ? caso (Ie

cusaçoes feias ao commissario do W âf-
l)issc-nos o commi-sario Bemvindo que deface, Jose Pires fora convidado por 

"lie 
_comparecer a delegacia, mas por ter maltrata-do Hin guarda civil, usando de palavras offenSivns á poliria, quando esta fer" ar, ii.,,.,,

belecimenlo buscar café para Õ

Prisão de ladrões
A Inspectoria de Segurança Publica pren-deu durante esta noile, a titulo de medidapreventiva, cerca de. doze ladrões conhecidos,que esperavam u primeira oceasião opportuiiapara agir. ' '
Os meliantes foram mcUidos no xadrez._ _aj^^_,___^

EV.OR_.lflA
ALFAIATE

rarlieipu aos seus amigos e froguezos que recebeum.\o sorlimento de Cusiiniras Inglozas.
Ouvidor 170 - 1- andar.

presos.

Chamados médicos á noite cora urgência
- DR. LACERDA GUIMARÃES 

'-

Telephone 5.955 Central—Rua <fa Constituição n. 4

Pr* von Dolliriger çla Graça ;'° 
-"««pitai

cia Portugueza e con; estagio na"HuTüTÜiiiversilladepto
berhm. Joenças do rim (exume com a i»-a Cirurcincura radical das hérnias, cslreilainoiilos, lieniorrlioiilesele. Oneraçoes com anesliiesja regional. .Mem dc .Sá 10(sobr.) as :J 1-2, 1'elepli. .1,810, central.

* -mu i

Para a Virgem Ce#a
Quantia publicada
L'm leitor da A NOITE  

"...".'.'!
M. li
í'ma anonyma Cem memória de siiãirmã C. M.1
Percentagem do theatro S. 1'edrò

(recita de hontem)

tirslos Le«Cabaret" tnt
DII ItESTAURANT

Club «Tenentes do Diabo»
. K oste" a u - K a n g d es 1- Resíauraius
AVENIDA CENTRAL N. 17!)

RENTRÊE TRÊS CORDIÁLE de l'IM-PAYABLE GABARETIER ANDRÉ DU-
MANOIR, Débuts sensationnels de La"Lindissima"Sivillianita, suecés ollé sue-
cés. Jane Langlois.—Bobu GLORIA
rELLES, ROSALBA, LeTrio-Kanitzi La«BELLA SINAYA» dans ses creations
corps et graphiques. LOS MAYER
Délirants duettistes comiques-Corps deBallet sons la Direction du PROFES
SEURCYRO. Orchestre dirige par LesMaestro-Compositor Macei* et de Méis

A partir du 1'juin, deo "117", Aperitif!-Thé-Tango, Maxixe e concèrtpour yousconvier "lambem" à nos "Sóirées-Mont-
martroises dirigées avec le ''Brio" 

quile caracterise par le Populair. et Sym-
pathique "Cabareticr" ANDRÉ DUMA-
NOIR. "Troupc Artistique" de Premier
Ordre. Debuts Sensationnels cbaque se-maine. Danseurs et Danseusés sons lacoiuluitc du renommé Professem- Cyro

Orchestre: BRUNO MAGER et deMAIS. Avoir 1'honneur de vos Gracieu-
ses présences.

La Slês^ectccsr.
—-•—«««"«

O novo ministro do Uruguay
no Brasil

MONTEVIDE'0, 81 (A. A.) - Assegura-se
aqui, (pie o substituto do Dr. Acevedo Diaz,
como ministro do Uruguay, junto ao governodo Brasil, será o Sr. Manoel Bernardez, queactualmente oecupa o cargo de cônsul geral,ahi.

1 i.fc» *¦ _____--__.

lilmpador e poiidoi* universal

EIVI TODA A PARTE
Dp. Roberto de Souza Lopes
Prof. na Fac. de Medicina do Rio. Preços
módicos. Cons. Assembléa, 56.

Den
tista.

Uma pagina sangrenta e
pathetica da historia con-
têmporamea, a.ravés dos in-
nominaveis horrores da
guerra européa, onde exis-
tem a dor, o luto e a morte.

O Jardim Zoológico recebeu
um jaguar

O Jardim Zoológico foi dotado dc mais umbe lissimo excinp ai; da nossa variada faunaPelo vapor "Murlinho", vindo do Paraná 
"eee-

bcu o nosso Jardim Zoológico um jaguar , .cho dc.enormes dimensões e extraordinária-mente croz. O jaguar (felis onça) lambem cha-macio tigre americano, estú constituindo um sue-cesso naquella aprazível logradouro- ««««-.

2.

*-! o
vi 3

MISSAS

rtesníii-se depois de niiianbã:
í I). Anna Maria Loureiro Chaves, ás íl I •>' nu: Candelária: Deoclecio dc Siqueira, ás 10.' V.

: egreja dc S. Francisco de Paula; Ü. Maria i)i„"
I us í), na matriz de S. José,

ENTERROS

Fornm sepultados hoje.*
No ecniitcrio tW S. Francisco Xavier: Zul-mira, filha de Accacio da Conceição, rua (Um-/aga Ilaslos, n. 130; José Queiroz, necrotériodn policia; Alcides, mi,,, (|c Cyriaco Lcoporacirua Souza Barros n. 210; Isaura, filha de Josébaptista, travessa das Flores n. 20; Manoel fi-Un) de Manoel Fernandes da Silva, run Leopi t-do n. 185; Constância Cândida Pereira Nunesrua Viscnndossn de Pirassinungn n. 24; N'air.rilhn de Guilherme Pinto de Sou/a. rua Frei Ca-neca n. 545, casa XXI; Monica Maria dn Cor-

çelçao, necrotério da policia; Nicolina HeisKlein; Norberto Maria da Conceição, rua Seni-dor Dantas n. 54; Klvi.-a, filha de Marcioniíio(le Mello, travessa Affonso II, 'JH, casa V; Elzi)ilha dc Deodato da Silva, rua Souza Francon. HU; Antônio L.orrea <ia Costa, rua GeneralSilva fellcs n. 121), casa XIIIj Edgard, filho deAllonso Joaquim, rua Frei Caneca n 328- Xá-dir, li ha de Américo Augusto dos Santos, ruaItnpiru ... 100; Áurea, filha dc Julio MenafsI;eircira, morro (lil Fov.-.lla S|n; Maxiniiana dlCastro, rua hriiielinda (,. 41; Honorlna Rodrl-filies Martins, rua Darão dn Gamboa n. 25; Hií-da, filha dç Osório da Conceição Castro, ruftlileone dc Almeida n. 45; Sebastiniia dos San-tos, necrotério municipal.'No 
comiterjo de S. João Baptista: Elvirn Bit-pllsta da Cunha Figueiredo, rua Bambina n. 04;

víX n*íI,h? 
tk: Mnnocl dfl Silv" VIannii, t>ut>,

\inte Oito dc Agosto s,n; Orminda Maria daConceição, rua Visconde de Caravellas n. 89
ne,o''Ss T,eS 

'?l',,|,a' '•¦St,'nd"' ,,u" B«™*" "«"meio .18; 2» esonplurarlo da Delegacia Pisca! doThesouro Nacional no Estado dc Amazonas \ -tomo Henrique dc Oliveira, Hospital Nacionalde Alienados; Maria Anastácia da Concvérua Conde dc Boinfini n. 178 ><»"llivio}
No cemitério de S. Francisco dc Paula: Fdcl-

ac'" ""• 
H°SpÍlal de S- F«ncficò

*rÃ?!,Í c°'ie 
¦."!",,»,ll'!°- em carneiro, na necro-

?i, i Vo-"-? B*!l,lIs*«. o iu.iocci.tc Albertofilho o Dr Domingos Góes de Vaseoncellos

íilal0.' d" 
FilauI(,*ldc de Medicina desta ca-;

O cortejo fúnebre saiu da run Therezina mi-mero 11, Santa Thereza.¦ — - ¦ ¦»¦»_¦»eiibií;u-sií: um bri.ieo de sapliira coai
... ,. brilhantes, nu percursoproximnlados Collegio Militar ao Laivo do R.ieio IV-

,!í;h 
°w\rC&ír m f?e™,cifl llesla ,o1»" 011 ¦•">•»> Mos-

&.5,-_?'qU0 
'llll'l0iea^toeedevidan,e„leSe.

-—¦— ' ¦ —mp a

%*?~7^*ib. M- *¦
WáMD PêÊGÊím

IjÊÍ^^ 0 melhoi
fí mais

e
elegante

ASSEMBLE'A3 4-6

n
RIO

-*-G*8-~-o-

Vários bens de Mme. Zízina
extraviados

Na audiência do juiz da 2" Vara dc OrpMosloi aceusado o seqüestro dos bens do espoliode Mme. Ziznin, sonegados pelo viuvo inventa-rianlc.
Us _únicos bens seqüestrados sc encontravamno adro de S. Francisco n. 11, na Saude, c con-stain (lc inoveis rpie guarneciam o antigo con-sullorio da cartomante. Os demais bens, ioiasmoveis e um automóvel não foram encontra-dos,

* '-"TfCfri^ 

PeÉmarias

EM ABANDOIMO

Roupas brancas
Alfaiataria

-:*2péas

Total...

6389100
23000

30.«000

5?000

605000

7lã*100

Uma velhinha de noventa annos
Em com pi elo abandono, sem ter parentesnem casa, esmolando, a policia encontrou hon-tem pelas ruas da cidade uma velhinha de1)0 annos. A pobresinha, que se disse chamar

Delphlna Carolina Corrêa de Mello foi ciiviada para o Asylo cie S. Francisco 
'de 

Assis.
'¦""" *~™- ^----^a-gEat»-' <—¦ -¦ -— 

Leiam no dia 1*. o "JORNAL DAS MOIUS,"
Desenvolvido tn\-(o e bellas pliotogiapliias de «tiver-

sos assuniptos que se pruiulctn á vida carioca
hnnorliintissinios irabitllios do professor Mondes de losllios e muitas outras coiiiposí.,'0...s do liloralurá dos me-'hores e mais apreciadas eseripiores modernos

Dr. E(Ií>'arAi)!'aii{cs^'aiame,!t0 ",:i
, .. <•, „ " 

tuberculosepe.o Pnau.notlioriue - fc«a v Jos^ joti ás 2 heras ,

I QUEM PERDÍÜT

Grav.fas
Comprem só nos

Armazéns

Praça Tiradentes 18

A nossa aogustiosa si-
fyação financeira

Os misieifi^os já estão ale-
afssdüíss esm impeisfos

BELLO HORIZONTE, 31 (A NOITE) — A
opinião publica mantêm-se em expectativa
sobre qual será o imposto de honra, sua cs-
pecie escu "qunntiim", todos julgando-ocousa já resolvida. Minas Geraes está com
a tributação estadual c municipal aggrava-
d a, nos exercícios últimos, (ic mnis 10 "j3
além de terem sido eivados impostos novos.
A receita estadual de 1915, orçada em vinte
e sete mil conlos, foi arrecadada eom trese
mil contos dc "superávit". O governo esta-
dua! não saiu dos limites do orçamento da
despesa, dahi a relativa folga resultante daformidável aggravação dos impostos. As mu-nieipnlidades mineiras, as mais ricas, tema sua receita empenhada, garantindo ciíiprc ¦;-
timos para melhoramentos munieipaes fisea-Usando o governo estadual .1 arrecadação dareceita dessas municipalidades.

Mudou-se a delegacia do 19°
districto

A delegacia do II)» districto, que estava emuna dependência do Quartel H,,fií„n 1 d"Heyer, mudou-se pnra a ma Lia Barbosa ti 61~* -»—«-*«(*-_—«—, '

RELÓGIOS NARDIN de ouro c pra-ra, qualidade garantida, encontram-se'
na casa ISIDORO MARX. — 13S Ou-
vidor.

"SELECTA"

E',!"".,lll!.s, lnilís interessantes o numero aser distribuído amanhã, da "Selecta", a w-
çelleiilc revista lUustrada saida do "Fou-
Fon .

»—-s»*-*-.
Doenças íío apparelho dS-ses»

uvo o do svsíosiia nervoso. —
Kaios X. — Dp. Kenafo de SouzaLopes; rua S. José, 59, de 2 ás 4.
r—————— o—-M-S*»—*— 1

-•—-4»-s~-«-

Fallecimento no Ceará
FORTALEZA, 31 (A. A.) - Falleceu nelacapital, o Sr. Insta,, Farias, pae do tenente dobrercito Iristao Farias.

S --i^fe%^V Senhoritas!

SV 
«^-•:T*Sy^^ Orande surpresa

r de junho_-*-_»*-__..*_-_-________, _»«_-____________—„^^.J
¦ •—«a«e»—1

Curso Preparatório
PARA A ESCOLA NORMAL E COLLEGIOS Ml-

LITAR E PEDRO II
Director: Dr, A, Cesario Alvim (inspector

escolar). Professores: Dr. Silva Gomes, Candi-
do Jucá, Arislides Lemos, engenheiro João .Jucá,
IL Grey, D. Nqemin dc Figueiredo c A. Muita.
Aulas das lõ ás 18 horas. Rua D. 1'eilru n. 113
—. Caseadura,

acção eommercial

rn poucas linhas...

Um leitor úa A NOITE encontrou na nm umretraio "misiion", 
que tI0S ticuxe para serrsstituiüo a qucín o perdeu.

Drs.Leal Junior e Leal Neto
Especialistas cm doenças dos olhos, ouvidos,nariz e garganta. Coasolt-s d» I _•, B--AÍ.

A menor Jovelina, dc sete annos, filha dc Ale-sandre Joaquim de Jesus, residente it rua deSanto Amaro n. 42, ao passar hoje pela rua Pe-dro Américo, foi pilhada por nm bonde eleetri-co via Real Grandeza, conduzido pelo motoruei-ro regulamento n. 824, que foi preso e autuadocm flagrante. Jovelina foi soecorrida pela As-sj.tencia, sendo grave o seu estado.

Recebemos, em um folheto, as razões npre-
sentadas ao Supremo•¦ Tribuna! de Justiça dc
Lisboa, pelo Dr. Carvalho Mourão, na acção
eonuiiercinl. proposta por Gonçalves Zenlia
& C, contra a Real Companhia Vinícola do Nor-te de Portugal, do Porto.
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; Esterilidade c fraqueza gerai

Cura certa, radical e rápida S
Clinica cleclro-raedica especial do

Bi?. CAETANO J O lí í E E
Das -J ás 11 cdas -2Í3 5
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LARGO DA CARIOCA - ío Sobri!
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Não diga que todos .
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Um filiri sonsnclonnl, tuna obra-prima ilos celebres amores do O MliU AMOR
NaO MÕRllÜ Bonettl Monlcone, uma sugg.stíva tragédia

ila actualldadc, intitulado!

PELO TI IML MINHA VIDA!
Interpretação da fa-

mosa artista

Amanhã 1
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ij Dividido cm i prólogo e 5 actos cheios das mais vivas emoções
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COB*C*Íll--3
As corrhhiH do nmnnhíi no Dorhy-Ulub

liOMBNÀQlíM A SANTOS DUMONT
A corrida extraordinária de nuianhn, quer

pelo lado hoiiomorllo ao Acro Club, qtlOV nvlti
cunho de h.iincn.iKcin ao avrnnaulii pulrlrJo,
ipier ainda polo <iuu i.pr.sonth como "nice-
tinii" spi.iilvn, eslii fadada 11 ler unlmiiçAo o
enlhtislasmo desusados,

O progrnhtmo tem a formnl-o provas que
pronicllfin lulas e ilesfechos omocloiiniil0_

Varias bundas de musica nhrllhiinturfio a
encantadora feita do prado do lluiniiriily, que
será eaprlchosaineiilc eiignlunailo. As HO-fnS
alias autoridades, convidadas promclleram
comporçcoiv inclusive o Sr. presidente du He-
uiblica.*ni 

Iodos os parcos, aos vencedores, serão
offiTcchlos ohjcclos de arte, como lembrança
tia syinpiilhlca fcslu. Como números extra
haverá exercidos avlatorlos, sendo t|uo em um
dellcs loniani parle o próprio honienatícado.

Para esta corrida são as i.cgul.iles as indi-
cações da A NOITE:

Oragoolo — Demônio
Yvonctte — Mnrry Ha.
Moií.v-íiuassu' — Parado
.loffre — (in.vliic.i-
Zingnro — Corhcob
Vcsuvicnnc — Marvellous
AZARES! D.vnamile, Cicilla, Inslgnlu, l'e-

«aso, Ornnliiiho, Calcplno, Mlslolla,

INTERBSTÁdUAL
S. Bento x Flamengo

A directoria do Flamengo esteve hontem
reunida c resolveu, ultendendo ao desejo do
grande numera dos quo freqüentam os "moc-
lings" tle foolbnll nesta terra, cobrar para o
"nvitch" dc domingo as onlradaa a -3000 o
18000, respcclivanicnte, para as nrchibaiica-
das c geraes, Merece npplauso a altitude do í

glorioso riihio-negro, poin com rslit medida
a sua exc.ll.nto lesta, mui tosta duvida, ei'0*«
1 - - -».'• de iiiiiiii.u.-ii.i.

O "leiiiu" do Plnmongo ioffreii umn mn-
(UflcnçSo paru melhor nn Unho de "for-
Hiirds" com a pftlfMflem do llicmcr pura n
extrema esquerda o Inclusão de Ilorba e llor-
guet rcspcctlviiiucnlu uns iiicIiih direita o cs-
qiturda,

O novo uniforme dcsle club, que devcvln
'.cr rcllrndo hoje da Alfândega, nom estreado
por orraslão du "nuitch" luleresladual, bem
como 1 >i\ solcmncuicnlc lua 11 nu rada a «un
plllorusca 0 cxcellciilti praça de "sports",

Um novo "player" pnra o V. I. V. O,
Inforui. Sor que nns merecem toda fé ('a-

ralilem-uos une nliida este anuo a "equipe"
dn Villa Isabel Rer/i reforçada de um novo
"l»la,ver". As mesmas Informações ndeiinlam-
nos que o novo jogador e pornnhibiionno c
fez parlo tio um dos "toams" que, om llcelfe,
80 hiileti contra o America quando lá OSlCVC.

"O Footb-ll"
lleappnrece 110 próximo snhbiido esse nosso

collcga de imprensa. Na sua nova phBBO H0!'A
impresso nas offleluns d'"t) Imparcial" c o
seu primeiro nuiniP- pronielte ser um ver-
diiilelro acontecimento Jornalístico. Carlcalu-
ras, pholographlas ornam-lho as pagina, onde
os mais palpitantes assumptos do nosso melo
Hporllvo serão tratados com o máximo clirl-
nho.

--Toda a correspondência relativa ao pil-
mclro numero deve ser dirigida A redacção
d'"0 Imparcial", á rua da Quitanda n. »!>, nté
a próxima quiiila-fcira.JOSE* JUSTO.
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strtía dc uma celebridade do palco! ROiSErST M_i!_TEL. -*
menic dc uma actri/. tão iiüí.l.A quanto talentosa
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Pela primeira vez no Rio a grande obra em cinco ncios dc KliX. INGRAM

CEG-ERA DE UMA PA XAO
Adapiado ú cinematograpliia pela

_-«>__

Loterias da Brhia
Amanhã — I'. ile Junho — Amanhã

RSp10:OO0$OOO
por iftooo em quintos n 200 rs.

Habilitae-vosl! !
A' vtiula nas casas lotcrieas.

A
NOTIGIAS

i;;uia ncp;ra" ainda em juizo
A questão suscitada pela prohibição das re-

presentações da "A águia negra", por parte
ida policia, ainda continua, mercê das mar-
chás a contia-inarchas da policia. Hoje, o ad-
vogado do empresário José Loureiro, Sr. Dr.
Inglez de Souza Pilho, impetrou uma ordem
de "habeas-corpus" em favor dos artistas da
companhia Iluas e demais empregados do
theatro Recreio para que possam, livremente,
representar aquella peça. Sabemos ' que, tal
tenha sido a inslrucçno desse pedido, o "ha-

beas-corpus" será hoje mesme resolvido p.'!a
Corte de Appellação.
O centenário da "Meu hoi morreu"

Completa amanhã a 100" representação a
Interessante revista, dc Raul Pederneiras o J.
.raxedes, "Meu boi morreu", li' uma prova
le que essa peça-:agradou em cheio. Para os
ispcctoCTlloS de nmanliã a companhia do S.
.cdro prometto varias novidades, estre as
piaes não será menor a exhibição de ura no-
'O quadro dessa revista, o quiil se intitula
'.Meu hoi foi preso". Para assegurar duas
mchcnlcs amanhã no S. Pedro ha ainda o fa-
rio de serem as ultimas representações da rc-
,-i,l.-i "Meu boi morreu" e dc reverterem
lii »jn da receita bruta desse espectaculò em
favor das victimas do incêndio do morro de
Santo Antônio, cm beneficio de. quem, aliás,
n companhia Antônio de Souza fará, também,
«manhã, das 10 ás 18 horas, uni bando pre-
catorio pelas ruas cenlracs da cidade.
As "maíinées roses" do Trianon

Rcalisa-sc amanhã, ás 16 horas, a terceira
"matinée rose" do Trianon, o tpie quer di-
zer que todo o "grand monde" carioca ali
estará reunido. A companhia Alexandre Aze-
vedo representará o desopilante "vaudeville"
"O águia", cujo sueeesso tem sido grande e
justo. Haverá lambem, como nota elegante a
essa festa artística, uni "fivc-ó-clock-tca"

offerecido pela empresa do Trianon aos cs-
pccladores, o qual será servido por "gcishns".

Companhia do Pólytlíeama de Lishoa
li' na quarta-feira da semana vindoura que

rcapparocera ao publico carioca a companhia
de comédias e "vaudcvilles" do Polytheama
dc Lisboa, que ora se acha em S. Paulo. Hssa
"lioupe", que lem á sua frente Ignacio Pei-
xoto, Etelvina Serra c Palmyra Torres, vem
trabalhar no Apollo, estreando com um im-
ptigavcl "vaudeville" "O alteres da flauta",
que acaba de ser representado com enorme
êxito na capital paulista.
0 festival tle sabbado no Republica

Sabbado próximo o "American Circus", da
empresa José Loureiro, quo tanto interesse
tem despertado 110 nosso publico, offereccrá

:_o thcalro Republica um sensacional espe-
claculo cm beneficio da Escola de Menores
Abandonados, apresentando os seus mais

'dislinctos artistas, que exliibirão trabalhos
arriscadisslmos e completamente novos. In-

i-util será dizer que a sociedade carioca, tao
{sympathicii a esses aclos dc. benemerentia,
acolherá essa festa com o maior enlbusiasmo.

ODEON
ÂNHÃ—©uiníà-feira

Os Wlliefes lichiim-se desde já á venda nos se-
tminles pontos: ('.asa Sttccna, Avenida; Lei-
tão Si Irmãos, rua Vise. de Inhaúma: Lu-
neta dc Ouro, Ouvidor, 123; Papelaria União,
Ouvidor, 75; Leiteria Hoi, Gonçalves Dias. 711;
Teixeira Borges, Rosário, 110; "Jornal oo
Brasil" c "Fon-Fon". A companhia eqüestre
do Republica possiie. um liem orgonisado ejii-
junto de artistas, de medo a fazer seus espe-
ctaculos grandemente altrabenlcs.
A festa do hoje no Carlos Gomes

O espectaculò de hoje da companhia Itália-
na tle operelas Maresca c Wciss reveste-se de
certa importância, porque é a festa artística
do Cav. liriiL-sto Mogavcro, regente da orches-
ira.

O Cav. Mogavcro escolheu para sua se-.a-
ta tPonore" a esplendida opercla "Rcginetta

delle rose", uma das mais brilhantes do mo-
dcnio repertório e ipie o nosso publico muilo
aprecia. ¦

A fcsla c dedicada a mocitlade e em parti-
ciliar aos estudantes dc medicina. Como ho-
menagem aos seus ailmlradot.es, o maestro
Mogavcro regerá, depois do 2' neto, a sym-
phonia da opera "Salvador Rosa", do ininioi--
tal maestro pntricio Carlos Gomes.
Um festival no Palace

No dia 11 de junho próximo haverá no Pa-
lace um festival cm beneficio dos artistas
Julia Moniz e Romualdo dc Figueiredo, dou-
tle reverterão 4.1) V da receita cm favor dos
cofres da Associação Graphica do Rio dc .la-
nciro, a quem o espectaculò c dedicado. Será
representada a deliciosa peça de Jcan Aicord,
"Papá Lebonnrd". .

—,lá está dc viagem para S. Paulo, ter;doJ
partido hoje ás 7 horas, a companhia de ope-
relas Palmyra Bastos, que ali estreará ama-
nhã no Òasino Antarctica.

—Rea lisa-se na sexta-feira vindoura, no _.
Pedro a primeira representação da Opercla
"O moço bonito", do Dr. Arthur Cintra.

—Já embarcou cm Itália, com destino a es-
ta capilal, onde vem trabalhar no Palace
Thcati-c, a companhia italiana de operelas Vi-
tale.

—Espcctoculos para hoje: Recreio, "Agulha

cm palheiro"; Carlos Gomes, "Rcginetta dei-
le rose"; Republica, companhia eqüestre: S.
Pedro, "Meu boi morreu"; Triauon, 'O

Arte, sensação, belleza e aííracção

rando fabrica .OX-FILM
Trabalho sem par da nossa

grande série Cine
Theatrai e_c

Obras Celebres

Assumptos modernos dc
alta cincmatograpliia'
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os sentimentos os mais
diversos se contrapõem
em um «crescendo» .sem
igual, tanto na apresen-
taçâo dc uma «mise-cn-
.scène» escrupulosissima,

no desempenho
empolgante, na-
e impeccavcl

como
o mais

lutai

Cavallieirismo, nobreza,
amor iiitcresseiro, ciúmes,
incontinencia, amor per-
verso, adultério, ingrati-
dão, vingança, ódio, co-

vardia, justiça
-{. íO__-_

0 Pdlais é o Cinema du Grand Monde et des Graneis Filriis
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Moveis Mobílias pnra lodo- os
gostos, sorthr.ontò pnra
os mais cxigeiilcs, con-
diçõos de vemln ns innis

vantajosas. Ccrliffqucih-se visitando o .-.- uule
nrniazciii e deposito á RUA DOS ANIMADAS, _7
-A. 1'. COSTA.
N. 1!.—Enviam-sc grátis, a quem pedir, ciitniugós

c mais iiilormiições.
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KMPlíliSA INDUSTRIAL CAIEIRAS DE MINAS

Cal virgem e extineta de qualidade su-
pei-ior. Mármore bardilho cm taboas c
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blocos. Rua Coronel Pedro Alves 179-181.
Praia Formosa, telephone Norte 1.690.
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C0|.p0 (ie Bènnett mais se esticou

A íormosa sobrevivente da caíasLiopiie do ''Luzitania'';
A artista americana, mais bella que pisa os palcos mim-

diaes;
A mulher elegante por exceiiencia cujas toilettes des-

lltmbrani;
A denodadà lí_p'ò'rt\v-. inan" do remo, da nataçãoj da equi-

tação, do automobilismo;

Amnllior qus szúmíl a mmmv
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A seguir; ZVANI» Pe'a mesma íormosa çieatura:
EBMãí__

Film autorisado pelo governo portuguez

_°l-

I-'azcm annos hoje:
Os Srs.: Oscar llipiiul.vt.i rte .Menezes

:t' Vara Civel; Eduardo Sulnniandc, nos?
lega tle. imprensaj Dr. Oscar SaySo d
raes, Mlle. ltttth Hanios, íillia do Sr
Luiz Hanios.

—Hoje coniplcta mais um nnniversario D.
Kelly Güabyba, esposa do Sr. João Amorim,
guarda-livros tle nossa praça.

—Fazem annos amanhã:
Os Srs. Dr. Carlos Peixoto Filho, deputado

federal; Dr. Nuno Infante, Dr. Álvaro tle Ii:vr-
ros, advogado no nosso foro.

—Faz annos amanhã o Sr. Antônio Motta,
Ugcnte commereial cm nossa praça.

— Fez annos lionlem o Sr. I" tenent:-
Souza Lobo, filho do saudoso almirante Sou-
za Lobo c genro do Dr. Aurélio Ilimes, juiz
tle direito do Carmo.
CASAMENTOS

disso, o Alexandre fez melhorar sensivelinen-
te a "hoia" dos seus frejíuczes, sem augin.n-
to de preço, c todos puderam assim festejai'
o nnniversario do popular restaurante. _-•
CONCERTOS

ítcalisou-se hoje o casamento do Sr. ut.
João Soares Rodrigues, clinico nesta capital
c professor da Escola Normal, com Mlle. Al-
zira Pessoa tle Mello, filha t'o finado me-
dico legisla da policia Dr. Fiavio Bredero-
des Pessoa tle Mello. Foram padrinhos do
noivo, no civil, o Sr. senador Lauro Sodrc
e esposa, e 110 religioso, o Sr. Dr. Afranio
Peixoto o esposa, e da noiva, r.o civil, o Sr.
conselheiro João Alfredo e esposa, e no rc-
ligioso o Sr. Dr. Valeriano César de Lima
e esposa. O acto civil leve lo^ar na res<-
dencia da progenitorà da noiva, cm Kota-
foüo, e a cerimonia religiosa na matriz da
Candelária.

 Com Mlle. Elisa Maria Pereira, fi-
lha da Exma. viuva D. Cesathina Maria Pe-
reira, contratou casamento o Sr. Wencesláo
llilmar Gerhard, empregado tia .Casa Abei-
sou.
BÀPT1SADOS

Baptisou-se hoje na matriz do Engenho
Novo o menino Darcy, filho do Sr. ÁldUVo
Gunbyba c dc D. Dináh Guahyba, e neto do
tenente Bernardo Guahyba, amanueuse da
Bibliotheca Nacional,
CONFERÊNCIAS

No salão da Associação rcalisará no dia
8 de junho próximo uma conferência solire
o canto o Sr. professor Carlos de Carvalho.
FESTAS

Festejando o segundo nnniversario do seu
estabelecimento, o proprietário do Restauram
Alexandre offercceu hoje um banquete aos
seus amigos e aos represcutantes da impren-
sa, para isso previamente convidados. Além

afflã5BÊ-_3-Í___^

P.ealisa-sc no dia 12 do próximo mez no
salão do "Jornal", ás 10 horas, o concerto
do pianista Sr. Mischa Violin.
VIAJANTES

Hospc'daram-se hontem no Flúminenso
Hotel os seguintes Srs.,; Dr. Alfredo Macha-
do, José Malaharha, Álvaro B. di: Souza,
Dr. Piragyba, Luiz Andrade, lt. Kaarl, Da-
niian Gomcz, coronel Alfredo Soares, Auto-
nio tle Almeida Coutinho, coronel Aureliano
Scluiinnnn, Grcgorio Pedro de Alcântara, .lo-
sé dc Moraes, Hcurique Júnior, Augusto Ce-
sar Vieira. Dr. F. liugcrt c ínloniü Mausur.

—Parle hoje para Ouro FuiO,onde vae passar
nlíínni tempo, Lima Barreto, o talentoso autor
do "IsnXos Caminha", do "O trisle fim tle Po-
lycarpo Quaresma" (o livro do dia), e do
"Numa e a Nympha".
pulos ci.uns

Está sendo constituído um novo centro re<
cicativo intitulado "Os 50". O novel clubi
composlo somente dc empregados do alt<
commercio, eslá sendo organlsado pelos Srs,
Cícero Povoa, línzo do Souza c Manoel Guia
inaraes.
PELAS ESCOLAS

Curso Angela Vargas — Reabre-se amanhã,
á rua Benjamin Constant 11. Cll, o curso de de-
clamação de Mme. Angela Vargas Barbosa Vinil-,
na.
-— 1 m_M»»i ———.

Sorveíeria Âlvear
Ponto obrigatório da sociedade elegantb
carioca. Concertos todos os tlias, daa

2 ás 6 e das 8 ás 10.

AVENIDA RIO BRANCO, 118
(JUNTO AO 1'ATlll.)
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O Sr. L. Bittencourt presenteou-nos ho,j<J
com um vidro do dentifricio "Dyl", prepa-
rado sen, o qual é de gosto ágradabiJissinio o
perfumado,

¦ —- '-B..&I in-.-iiii-irr_._ij

"Despachos e Seoteoças'3
O Dr. Ábner Carneiro Leão de Vasconcclloí,,

juiz de direito da comarca de Granja, Ceará, pu-
hlicou em um volume varias sentenças e despa»
chos proferidos por S. S. raquella comarca.

O Dr. Ahner Carneiro Leão eolleccionou nes-
se sen volume objeetos de alia importância da
jurisprudência moderna com critica e citaçõet
dos juristas.
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== GRANDE E EMOCIONANTE RO_ANtE=CINEMA AMERICANO _-
—suas- —

(Cada episódio, que pôde ser lido desfacadamenre,
consri.ue um film, a se. exrjibido

nos cinemas Paíhé e Ideal)

•13o EPISÓDIO

O

XLV
-ETÈ MILHÕES de DOLLARS

bandido deitou um olhar desvairado...
Veneno!... gaguejou elle. _

Fez um esforço par ergucr-sc da cadeira c
[caminhar para Long-Sin... Mas tornou a cair
sentado, sem forcas e quasi sem movimento...

A droga absorvida já produzia cffeito. Os
seus membros não mais lhe obedeciam, o seu

• olhar tornava-se fixo, e teve que se convencer' 
de qnc, apezar da sua vontade, não podia
mais lutar contra a paralysia que, pouco a
pouco, lhe invadia o corpo...

De braços cruzados, impassível, o chiaez'contempla va-o.
Delle se approximou. e, cynicn:

Diga-me onde eslão escondidos os seus
sele milhões dc dollars, articulou, o, dar-lhe-
hei nm antídoto...

Bennett, cujo corpo se tornava, pouco a pou-'co, mais rígido, estava impossibilitado de pro-
liunciar palavra... Mas, com um signal de ca-
beca, fez comprchcndcr no cliinez que lhe ac-
ceitava a proposta.Vamos, mestre, disse este, um esforço!...

Arquejante, Bennett fez uma tentativa des¦esperada...., f ~; ".'" '

— -JL. / __. ...__.,.  -- law-'»-

Erguendo penosamente a mão direita, designou
um de seus bolsos.

Long-Sin revistott-o rapidamente, e delle tirou
um papel dobrado em quatro... Era um plano
grosseiramente desenhado á penha, e contendo
cerlo numero de indicações cscriplas á mão,
que o Celeste apprehendeu num relancear.

Sem duvida, as informações o satisfizeram,
porque metteu o papel no interior de sua veste.

Depois, dirigiu-se pnra a mesa c fez uma
mistura de dous ou tres líquidos, no copo cm
que Bennett tinha bebido...

—Tomei... disse clle, anproximando-o do
rosto deste ultimo.

Mas, os lábios de Bennett, já gélidos, nao
conseguiam se abrir.

Uma siipplica tle desespero brilhou-lhe nos
olhos, á qual Long-Sin pareceu nttender... Au-
jiliou-o a entreabrir os lábios, nelles introduziu-
do a bebei -asem... Mas, bruscamente, deleve-se

Com um riso de mofa, afastou o copo, o der-
ramou o conteúdo no solo.

— Decididamente, articulou, é melhor que ..s
cousas fiquem assim- como estão.. Si você
viver, talvez venha disputar-me essa fortu-
na... i", além disso, julgo ser tarde demais,

- Í.C8KI que o meu antídoto produza cffeito.

Uma
convulsão suprema sacudiu-o dc alto a baixo,
c a caberá, rapidamente, inclinou-se sobre o
.,eu peito... ',

Sem se dignar olhal-o, o cluucz dirigiu-se
outra vez para a escada, e subindo calmamente
os degráos, reentrou em seu faustoso salão...

» * I

Felizmente, Jameson linha apenas desmaia-
do e, em pouco, entregue aos cuidados dedicados
de Ciarei e de Elaine, recuperou os sentidos.

Apenas reabriu os olhos, seu professor vol-
loú-se para a rapariga, e rogou-lhe que prose-
guisse só na sua obra de salvação. Tinha in»
compromisso a cumprir, que nao lhe perm.it-
lia a menor demora.

Prestando soecorfos a Waller, Ciarei havia
reflectido... Poderia ser útil communicar ao
seu novo aluado, os faclos que vinham de se
passar.

Talvez mesmo, acuado como estava, e co-
nhecedor do espirito fértil cm expedientes de
Long-Sin, Perry Bennett tivesse a lembrança
de. ir procurar qualquer auxilio de sua parte...

.Tuslino, entretanto, teve tempo de parar nn
repartição central de policia, e pedir que um
inspector especial o acompanhasse.

Em pouco, um taxi deixava os dous homens a
poria tia morada do cliim.

Esle eslava preoceivpado com o precioso pia-
no por clle roubado, momentos antes, ao seu
hospede, quando ouviu bater á porta.

Depois tle ler guardado cuidadosamente o
documento, foi abrir, introduzindo os dous vi-
sitantes, com todas as mostras da nuus atlen-
ciosa sympatliia.

Ciarei fez-lhe succinla narrativa dos ncon-
tecimentos, que o amarello ouviu sem que se
lhe contrahisso um só dos músculos do rosto.

Fui liem inspirado quando predisse que
Iriumpliarias de teu inimigo: declarou com
tom sagaz,..

Sim!... Mas ainda não o prendi... Io-
lizmcntc, isso não tardará...

Levará menos tempo do que sinJpõcs..--.
Queres vêl-o?...

Então, como imaginava, veiu já refugiar-

Bennett abi permanecia ainda rigido, na ca-'
tleira cm tpie a inorte o derrubara.

Ao seu lado, sobre a mesa, todos os frascos
c Iodos os recipientes haviam sido retirado.

i—Que suecedeu?... interrogou Ciarei...
—Conduzi-o para cá; na oceasião, porém,

cm que ia combinar com clle o que era preciso
lazer, teve um gesto dc desespero, o do jo-
gador tpie vê a partida perdida, e, antes que
eu o pudesse impedir, levou um frasco aos lábios
c tombou fulminado, no logar em que o vês!.,.

Com effeilo, disse Justino, debruçando-
se sobre o corpo para verificar qualquer ba-
timento do coração; está bem morto!!,.. De
reslo, talvez isso seja melhor assim,

Deixando o inspector que o acompanhava
junto do cadáver, subiu com Long-Sin para o
gabinete de trabalho.

Desejava teleplionar; disse. clle.
Com um gesto, o chinez designou-lhe o ap-

parelho. Ciarei pediu o numero do escriptorio
de Perry Bennett, Fui Elaine quem lhe res-
pondeu.—Antes do mai, disse, dô-me noticias de
Jameson...

O atófdoamcnlo já se dissipou por com-
pioto... respondeu cila. E agora, está per-
feitameute bem...

Poderá elle acompanhnl-a alé o logar
onde estou V...

Com certeza !... Dc resto, clle próprio
lhe vae dar a resposta...

Waller, com cffeito, já se levantava e con-
firmava plenamente ao mestre a affirmativa
Iranquillisadora tia rapariga.

Não havia decorrido um quarto de hora e
já, em companhia dc Elaine, balia á poria dc
Long-Sin.

Ao ver a rapariga, o chinez ajoelhou-se e
beíjou-lbe respeitosamente a barra do vestido,
cm signal de submissão c arrependimento.

Long-Sin, tornou-se nosso alliado, c é a
clle que devemos cm. grande parte, o ter-
mos triumphaçlo sobre o nosso inimigo,

Com toda a prudência que lhe inspirava sua
sensibilidade, em poucas palavras poz Elaiue
a par do que se havia passado.

Com seus grandes olhos voltados para Jus-
tino, ouvia-o anciosamenlc.

Enlão; elle eslá aqui? perguntou, ter-
minada a narração.se em tua casa?.

Ila meia hora, apenas, bateu-me á poria j — Hstá 1
para pedir-me asylo e auxilio.., J — Quero vcl-o...

È onde está elle? j —¦ A principio, fez nm geslo para disstia-
Acompanhe-meI.., Vou mostrar-te.ir |dil-a, ma.s mudou de parecer...

Precedendo 03 visitante-, com ji-Lus desceu i —Pois sim!... disse. Venha!...-
o snbterrauco. " '_^5.„No subterrâneo, o policial estava de R^bra-

ços cruzados, ao lado do corpo... Afastou-se
para dar passagem aos que desciam.

Ciarei deu nm passo para Elaine, para ampa-
ral-a, ma.s, delicadamente., com a mão, ella
dosviou-o; c só, com a physionomia contra-
bida, sobrolhos carregados, caminhou cm di-
recção ao morto...

Dcmorádamcnle conlcmplou-o, Depois, brus-
camente, recordando-se do pac tão querido...
um tremor vibrou-lhe convulsivãmente o cor-
po, um soluço apertou-lhe a garganta, e co-
piosas lagrimas cahiram-lhe dos olhos. Camba-
Icou, c Justino mal teve tempo para ampara!.-
a nos braços.

Está vendo... murmurou clle, a prova-
ção eslá acima tle suas forças... VenhaI...

A passos lenlos levou-a para a escada.
Emquanto subia os degráos, amparantlo-se

no seu hoinbro, Ciarei voltou-se para os ires
homens, e com um gesto fez-lhes signal para
que permanecessem onde estavam, até que
fossem chamados...

Quando chegaram ao salão, conduziu a ra-
parlga para um divan, onde ella se deixou
cair..,

Elaine continuava a chorar, com as mãos
sobre o rosto, com o peito a arquejar, com
os soluços.

Ciarei olhava-a, deixando que corressem suas
lagrimas. Como medico da alma que era, sa-
liia que cm circumslancias semelhantes, não
lia melhor remédio para curar as dores mais
intensas.

Não tardou cm que ella enxugasse os olhos
com as palmas das mãos, e voltando para Cia-
rei o rosto que clle lauto amava, e que a ma-
gua que abi se espelhava ainda lh'o tornava
mais querido:Meu amigo, disse cila, soffro ímmensa-
mente!...

Novo silencio reinou sobre ambos. _
Justino teve uma hesitação, como si nao ou-

sasse fazer a pergunta que lhe queimava os 'a-
bios... Finalmente, fez um esforço e balbuciou
com voz tremula:

Mas... Diga-me... E' verdade, então,
que o amava?...

Ella fixou-o, com grande espanto nos seus
olhos huinidosll... Ciarei não n'a havia enlãu
comprehcndido?...

E, com um gesto lenlo, porém firme, fez-
lhe signal que não.

O rapaz, avidamente, mergulhou de novo o
olhar nos admiráveis olhos, que para ellu se
volviam.

Umn delicada mãosinha, cujo conlacto, fa-
zia parte dc suas mais preciosas recordações,
jtpuspu sobre a su»».. —  - - - - - -

ü-

Perdoe-me!!... murmurou cila.
Ciarei eslava por demais impressionado, pa-

ra responder... Por sua vez, teve mn triste
sorriso, para exprimir que, nunca, rancor algum
centra cila existira no seu coração.

A outra mãosinha, veiu reunir-se á primei-
ra, e ambas, aprisionaram lernaniente a mão
dc Ciarei.

Vibrando dc emoção, Elaine proseguiu:Obrigada, por ter persistido na sua la-
11 fa I Obrigada por me haver salvo, sem que
eu soubesse 1. ..

Justino ommudecera' mas seus olhos 1'alu-
vam por elle...

Não se contendo mais, puxou-a dc nuuiso
para si... O seu olhar implorava... Ella
couiprchcndcu... Um lindo sorriso floreceu-Ihe
nos lábios, c num impeto affcdivo deixou-
se cair nos braços do homem que não cessara
dc amar...

O extasis durou cerlo tempo. Finalmente,
meio confusa, foi a primeira a desprendor-se.i

Precisamos ir ler com a lia líelly!...^
disse ao ouvido de Justino... Quantas cousas
temos para lhe contar...

Elle sacudiu a cabeça affirinalivãmente, e
dirigindo-se para a escada que descia para o
subterrâneo:

Jameson!... chamou.
Waiter, appareccu, seguido tle Long-Sin.

Vamos retirar-nos I... disse elle. Stipnot
nho que vocês nos acompanharão.

Os tres dirigiram-se para a porta. O chi-
nez os precedeu, c abriu-a, prodigalisando-lhes
saudações c reverências.

O taxi que os levara, esperava-os junto á
entrada.

Da janella, Long-Sin, esticando a cabeça,
viu-os subir...

Depois deixou cair a cortina dc seda que
erguia na mão e veiu lentamente sentar-se
á secretária.

Do bolso lirou o plano arrancado ao che-
fe da "Mão do Diabo" e, estendendo-o dcau-
le de si. poz-se a esludal-o attentamente.

Passados alguns instantes, sua cabeça pesada
ergueu-se, e no seu rosto amarello brilhou
uiii sorriso, o mesmo que lhe enrugara a cara
ante o cadáver de Perry Bcnncll.

Selo milhões de doilars, disse num sor-
riso de escarneo... Eis o que se pôde chamar
um dia bem ganhoII...; '(Co/iíinuai

Er.te folhetim ê o 7a do 13o episódio, que
será exhihião quinta-feira, S-ítS-JHn/iq, n.o*

1 cinemas Pathé c Ideal. Éi_m
' - rau".:
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O PERFUME MAIS NOVO i CAMISARIA E PERFUMARIA

r.olohcz, Enrls -Vidro 7$00O

RAMOS SOBRINHO & C.
as cio Kospioio n. lie Rosário ra. 64 — RIO

«A

Gruta do Norte
— A concorrência que din a dia procura esta casa prova
qque no gênero foi t* scrd sempre; a primeira, o que orgulha
seus proprietários, os qunes niio pouparam csiorçps pnra
que uo Rio existisse uma easa dotada de todo o conforto
possível c com cozinhas modelo capazes de satisfazer o
«nais exigente dos palad "js.

A cozinho bnlilnna, a cargo do chefe dos chefes — o
Norberto, o qual, todos sabem c conhecem como prepara
um vatapá, zorò, moqueca, frigideiras, peixadas, ou outro
qualquer accplpe, como legitimamente no norte! é a pri-
meira no Rio, e, podemos garantir, 11A0 existe outra que
se possa egunlnr. i

A cozinho de petisqueiras á portugueza dispensa qual-
quer observarão, pois está a eargo de um dos primeiros
chefes no gênero.

O salão, o primeiro do centro, ú dirigido pelos mais
babeis profissionaes cm petisqueiras, com pessoal de pri-
meira ordem.

Os gentilissitnos freguezes encontrarão nesta casa asseio,
seriedade, os mais finos pitéos á haitiana e á portugueza,
vinhos de todas as qualidades e os espeeiaes Verde, Bran-
co e Tinto de Santo Thirso, recebidos directameute, Virgem,
da quinta da Barca, e toda qualidade dc bebidas finas.

Os gêneros que gastamos são os melhores que vêm
ao mercado; recebemos do norte diversos gêneros. O «menu»
mais variado, diariamente encontra-se nesta casa, onde não
falta nada e que o fregUCZ encontrará de tudo quanto de-
sejar.

Os proprietários agradecem penborados a preferencia que
o publico em geral lhes tem dispensado.

Praça Yi^adenf es n. 77
TELEPHONE 1831 CENTRAL

I Poderoso tônico dos nervos e do cérebro
Gottas Phystologicas Silva Araújo

Guaraná-lodo-Kola-Arsenico
535S2&7

Curso Normal de Preparatórios
As aulas deste rurso, vantajosamente conltcciilo pela PONTUALIDADE, ASSl-

DUIDADE o competência du seus professorus funccionain com a máxima re-
cularidadc. BB

Corpo doecnlo: DR, GASTÃO RÜCII, DR. MKSClIIK, DR. MENDES DE
AGUIAR, priifií-sorcs do Exlernuto I) Pedro II; DUS. SEUASTlXO FONTES o
AUTRAN DOURADO, professores du Escola Militar; l>lt. HENRIQUE DU ARAÚJO,
primeiro classificado no concurso do II. Universal em S. Paulo; DR. PEREIRA
PINTO, professor do Collegio Militar; DR. AUGUSTO ANESI, autor de valiosos
Irnliallios didnelicos; DR. 1'iT..\'a.\Ti0 SILVEIRA, conhecido professor e outros.
Aulas praticas de MATIIEMATU1A o CHIMICA, Dous pio essores para o estudo de
uma me ma lingua, um da parto theoiica e outro pratico, As notas du aulas são
polygiapliiidns. Mciisnliiladcs moiticas, Cur.-os DIURNO o NOCfURN'0,

Aulas de repetição para os aluuinos que se matriculai cm em alrazo.

A sedo du curso foi mildniln (In voa dos Ourives 29 para URUGUAYANA 110,
l- andar — JURUENA UE MATI'0 >, director.

£Bi3Kara___l®BKa_g!3_

I %M4 SOCIEDADE RIO GRANDENSE DE SORTEIOS I
"SILOS PARISIENSE"

FUNDADA EM 1912

Capital realisado Rs. 3oo:000$oOO
(Autorisada a funecionar om toda

a Republica)
Dniií|Uciros: BANCO DO COMMERCIO DEPORTO

ALEGRE e RA.NCO PELOTENSE
Sede:—Porto Alegre

Filial no Rio de Janeiro:
RUA DA QllTAhDA, 107, r andar

Jóia20$00O— Mensalidado 10$000- Duração 50 mezes-Grupo 10.000 prc-
stainistaí —Sorteios mensaes 200 cadernetas.
1 premiu ao Rs 5:00fl$000
1 a b 2:000$()00
1 » i 1.000$000
t» 10 5005000.... 2:GOO$0üO

13 » in 300SO00.... 3:900$000
180 í » » I00$0ü0.... 18:0Oü$000

annualmonto em Natal;
1 prêmio de lis 25:0008000
1 i> » 1 15:0(1 $000
1 1 j » 10:0003000

Esta serie e a melhor e mais vantajosa existente, pois que ItUSlTfUE
INTEGRALMENTE, acerescida da HONIFICAÇÂO DE 10 •[„, decorridos 5j mo-
zes, a, entradas dos prostamistas não sorteados. Ue aeedrdo com o regtl-
lamento, li' FACULTADO AOS PHliSTAMISTAS contemplados com os preimps
de Rs, joogooo a ioo$ooo dolle, desislireni, continuando entretanto na
serie COMO SI NiiO HOUVESSEM SIDO SORTEADOS.

Prêmios já sorteados: 4.400 cadernetas no valor de Rs. yoi:Soo$ooo.
Todos os prêmios são pagos integralmente o distribuídos desde já,

mesmo estando incompleta a serie, de accordo com a nosso REGULAMENTO
e CARTAS PATENTES.

PEÇAM PROSPECTOS
RUA DA QUITANDA, 107 - i° andar

Kl > lili) TANtDIKO
AGENTES — Acccitam-sc, desde quo apresentem boas referencias e fiança

EM TRES SORTEIOS !!
i preíBtco ás c... 2ooiooo$ooo

»  Ioo:ooo$offio
S5»SOOO^iOíS£B

8 •* »  BSüqoo^ooo
)} »  iesoooípotio

s SsiíOfó.tiOO©
'?. }>  2s©oo$ooo
24 » f:ooo.1>ooo
sç uma infônidade tfie ossíros de 6oo$, 50©$,

4oo!p3 3oo$, 2oo.>, iioo.-p, 8o$, 6o.>,
4o$ e 2o$ooo

! ! Ao todo to.687 prêmios ! !
O EiesríiiQ fbsiliet® dá direito açus fr>es

sorteios I
m

Quem perder no primeiro ainda appclla
para o segundo c para o lerecirò

— A MELHOR LOTHRIA DO ANNO ! —

Em fã e 24 ia limh®
Preço de um bilhete inueo, em fracções  i6$ooo
Preço dc uma fracção.. 1 <i..,., .„ $800

Loterias da Capita! Federal
Companhia da Loterias Naolonaoa

do Brasil

Kxlriiccõcs publjrnii, 50b n fisenll-
mitfu du Kovcruo federal, as 2 11'J o
nos s.iiiliailos ns :i horas; " rua

Visconüo do Itiiborahy d. 45

AMANHA
2,|3 — 2V

131000 000
Por 1*500, em meios

Sabbado, 3 de junlio
A's 3 horas dn lardu

3IO— 51/

Por 88ÜU0, cm décimos
Os pedidos de bilhetes do lute-

rlor deve*" ser acoininiiiliiidos di*
mais C00 rela pnrn o porte do Cor-
reio e dirigidos nos agentes geraes
Nazareth & C, rua do Ouvidor
n. í)4, caixa n. 817. Tclog. I.US-
VEL c na cnsa F. Guimarães, Ho-
sarlo 71, esquina do beceo das Can-
ccllns. caixa do Correio 11. 1.273

MARCA *7 REGISTRADA

GARAGE AVENIDA
Reputada a I* d'csla capital

Autos dc luxo para casamentos c passeios
= escriptorio: ==

Av. Rio Branco, IGI-Tcl. '17-1 ccnlral
GARAGE 15 OFFICINAS:

Rua Relação, 16 c 18-Tel. 2464 ccnlral
RIO DE JANEIRO

Trinoz
0E ERNE5^50U2A

mm

L

Tomíco
0<?S NERVOS

NEURASTHÉNTX
(flAO HÁLITO

^Tônicodo Estômago
DYSPEPSIA
EtlXAQCSCA

Tônico
oo intestino
ENTERIT!:

£M t/eH/CUlO CALMANTE
O: ... . - .- AM£

G1?AK ^.:•• "•ço. 14

mdâÈê
»A Águia de Ouro:) 160,
Ouvidorjá recebeu uma
grande variedade de ar-
tipis do aguzalho para
a próxima e-taeão Pa-
letés ile malha para se-
nlioras e menina?; liem
assim cm casimira a
preços de relativa mu-

(lk'idade

Costumes «Tailleur d.
Casimira ingleza, for-
rados de seda, desde

ISoSooo

^agagiaaHaaatBcsscflaiOcr Bçgaaagc

DSMHEiRO
Empresta-se. sobro jóias, roupas, fa-
zoadas, metacs e tudo iiue represen-

te valor

Rua Luiz de Camões n. éO
TELEIM1ÕK1ÍU72 NORTE

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

JJUBERAL & c.

A sua cura radical peloHANSEOL.
Peçam prospectos, com at-

testados de pessoas curadas.

DEPOSITÁRIOS
J. Aí. Pacheco, rua dos An-

dradas n. 47. Rio de Janeiro,
e Altivo Halfeld, em Juiz de
Fora. — Minas.

cura
re-

pentinnnicnle dor do dentes.
Vende-se cm todas as pharina-
cias ; não <í veneno e não quei-
ma a boen.

Preço i$qoo
Caixa do Correio 1.907

Professora de cdríe
Habilita a cortar per eseala geométrica

e pratica qualquer modelo, inclusive lail-
leur, em poucas lições

Também corta moldes sub medida e
podem ser cm fazendas, alinhavados c
provados ou meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes do Abreu

lluu Umgunvnnn ! í(V r .inder
TliL. 3.5)73 NOHT1S

A Notre Dame de Paris
GRANDE VENDA com

o desconto de 2o i.
Em todas as mercadorias

Comer bem só
na Transmontana, salão
tlc primeira prdem ; não
tem segundo para esta cs-
taçào. Venham èxpsVimen-
tar o bom palatlar das boas
petisqueiras á portugueza.

Rua da Alfandegt 158
Telepliono 3.059 N.

Rodrigues Salinesfi C.

V. Ex. não quer mo-
bilar sua casa sem

gastar dinheiro?
E* o que pode conseguir

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

Casa Progresso.

Compra-se
qualquer quantidade dc jóias velhas

eom OU sem pe Iras, de qualquer Valor C
cautelas du «Monte de Soecono-; paga-se
liem, na rua Gonçalves Dias n, '17.

Joalheria Valentim
Telepliono 091 Central

BENZOIN
Para o cmbellcznmento do rosto e

das iihuií; roírcsca
a pello irritada pela navalha

Vidro -ISnoo. l'clo Correio
õSiioo

Perfumaria OrlandoRangel |

Perolina Esmalte-pu4í
rado, que adquire e conserva
a belleza da pellc, approvado
pelo Instituto dc Belleza dePa-
ris, premiado na Exposição dc
Milano. Preço 3^000 PO' DE
ARROZ PEROLINA, suave
c embellczador. Preço 4$000.
Exijam estes preparados, á
venda em todas as perfumadas
c no deposito deste e de outros
preparados, á rua 7 de Setem-
bro 11. 209, sobrado.

uIISIIJSmj
¦ ui..in ; Anemia, doenças i|o

istomago e moléstias própria;
das Senhoras, - Agentes gera.-:
¦'^rlos Cruz & Comp. — Rua 7
dn Setembro n. 81. — Em frenl •

m- nniíON

PERDEU-SE
Um collar de ouro finissi-

mo eom uma pequena cruz,
todo coberto de pequeninas
pérolas; gratifica-se a quem
entregar á rua Goulart, 12 -
Leme.

CAMPESTRE
j Ourives 37. Xcloplione 3.660—iNorte
Amanhã ao almoço':

Colossal cozido !...
Ao jantar :

Leitão á brazileira...
Todos os dias vaiiadas iguarias.

Canja especial e papas.
Ostras cruas.
Sardinhas nas brazas.
Ovas de tainhas.
Boas peixadas.
Provem o Anadia branco e

nr). Preços do costume.

Chapéos de sol e bengalas
) mais variado sortimento encontra-

-o na CASA ISAItliO.S^, praça Tira-
lentes n. 0, junto á Camisaria Pro-
gresso.

N. li. — N'esla casa colirem-se
chapéos e fazem-se concertos com
rapidez c perfeição.

COFRES
Novos c usados, nacionaes e

estrangeiros, dos melhores fa-
brica ri tes e de diversos tama-
nhos, grande «sloclc» a preços
dc oecasião, na rua Camerino
n. 104.

4luga-se uma boa casa
Aluga-se a boa casa n. lo7 da rua

.S. .luàu Baptista, em Uotafogo.
Tem bons quartos, luz electrica, jardimao lado, muita água, cítú limpa e é

nova
Para ver e tratar na mesma, com a

proprietária.

Conforto é saúde!
N"ãn mu le dn residência sem visitar

a PENSÃO RIO IIKANCO.
São deveras esplendidos e confortáveis

os luxuosos aposentos do inagiiifica Pa-
lacete Fialho.

Cozinha de I* ardem. Rua Fialho, :'0.
Tslephone CKNI1UI a.7ií„

Café Santa Rita

vJ^I^^J
O MELHOR 1)0 KKASIli

Enconlpn-se em ioda a pap(e
li' calo que todo o mundo toiuu dopuis

das refeiçúos lio cerimoniai
rui rações espeeiaes paia butc'|lllns de

priineira Oldoill
Una Acre 81 — Toíoplioiio fíorlo 1.451
.Mal. FlorliiDO 22-Tclonliono Norte 1._th

NKUKASTHEiNIA
0 llomatogçnol do Alfredo de

Carvalho .'¦ o único que cum osta
terrível moléstia; innuincroa attes-
tados.

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

Ilepiisito; — 10, Ilua Io de Mano.
- Rio.

Passeio ao Ipanema
0s proprietários do bar Vinte de Nuvem-

bro chamam attenção do respeitável pu-
hli.-o para o aprazível passeio no logar
mais aprazível desta cidade, com bondes
do 20 em -0 minutos á porta, sendo o bur
acima no ponto terminal da linha Í0 dc
Novembro; passagens do automóvel pela
Avenida Meridional para o mesmo bar.
Hcjdil.iiii os preços da cidade pura todas
as bebidas e comidas.

Soares & Füiaüieiro.

ESCOLA UN0ERW00D

A^^^^ÍK

Siü ali se aprende a escrever com
os doz detíõs, som olhar o teclado.
(Systema americano) em pouco tem-
po, a 1()> e a 1T>5> mensaes. Curso

speciol pnra senhoras. AVENIDA
1110 MIANf.0, I <X Tel 57 Central.

II BE 1 lil
Garantida pelo governo do

tstado

Sexta-teira, 2 de junho

20:000$OQO
POT I$80O

Terça-feira, 6 de junho

Por iSSoo

Bilhetes á venda em todas as
casas lotericas.

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

tunção da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electrieos.
Freqüência anriunl de 20.000 clien-

as. Diária completa, a partir do
10S000.

End. Teleg. - AVENIDA
HIO DE .1 AN EI HO

Stadt Munchen
Succursal do Canipestrc

1 loje:
Cozido familiar.

Cariirú à bahiana.
Amanhi» ;

Feijoada especial.
Cangica á bahiana.

Casa especial em ai moços,
jantares c ceias, ao ar livre,
no terrasse.

Gabinetes para familias.
I Prnçn Tiradentes I

Tolopliona tinri Central

DELICIOSA Bi-BIDA

3i
«fe"*

Espuniniite, rcfrlgcronfa, sem
álcool

Dr. Evcrurdo Karbosu
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.

Curso de preparatórios
Mensalidade 25$000

Diurno o nooturno, Profossoros dn Pe-
dro II. Obteve em Dezembro V\.\ appm-
vaçfles, lluu ifAssmnbléa u. '.W-2- andar.

SÓCIO
Um senhor com 3:000^000

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

A FIDALGA
Itestaiirant, onde se reúnem as milho-

res familias. Rigorosa escolha leita dia-
riauiente, em carnes, caças e logumos.
Vinhos, importação de marcas exclusiva!
da casa. Preros módicos.

KCA S. JOSE', 81 - Telep 4,513 C.

Plantas
Começando agora a melhor época para

a plantação do pomares, ninguém deve
comprar arvores frutíferas sem primeiro
saber os preços o as condições de venda
dc Augusto Fonseca, á rua Mariz o Uai-
ros 309; peçam catalagi s grátis.

Vendem-se
jóias n preços baratissimos : na

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone n. 994"Compôs 

is li"
Indicações scieiilillcas sobro o local'

seu valor c sua adii|.tação a indivíduos
enfraquecidos, ou a tuberculosos.

Pr. von Dollinger da Craç.r, Mem de
Sá 10 sobr)ás3 liÜ.Teloph.4.810central.

EXTERNATO AQUINO
Antigo instituto dc ensino

primário e secundário, sob a
direcção do Cr.Thaaphilo Torras.

108, RUA DO REZENDE
Prospectos e informações :

Casa Beethovcn, Ouvidor 175.

Gran bar e rotissene
PROGRESSE

44, Largo S. Francisco dc Paula, 44
Telephone 3.814-à'ortc

MENU
Amanhã ao almoço:

Salada de camaião ao ('abo Frio.
Sutculento condo ao Progresso.

¦ Carurú á bahiana.
Ao jantar :

— Perna de carneiro, ao pirão de batatas.
Coxinbus de frango á Villa llrin,
Caldeirada de peixe á Povcira.
Seeções de legumes Fructas.
Charcuteiio, Queijos, manteiga conscr-

vas etc.
Das 11 ás 22 horas concerto de duo do

cythara.
A Hotissorie Progresso é a casa da moda

pela sua capiichosa montagem e pri-
çosl...

is^oii^o.
DE PRÉDIOS

27, RUA BUENOS AIRES
(Antiga do Hospício)

THEATRO REPUBLICA

cr,ui3
Programmn da corrida oxtraordinnria om homonnnom ao illuslr*
brniiloiro SANTOS DUMONT o om bonollcio do Aoro Club Drasiloiro.

a ronlinar-KO quinta-foira, i do junbo do 1016
1" jmrco — HAIVniOI.OMKU HK

GUSMÃO— 1.800 molro». Ai|lmnes
nncloimoi, (Hnndloap nnloolpado).
Promloíi 110008 o 2(108, (Uni ulije-
cto (le arte ao vencedor).

1 1 Oragoatfl  6*1 Wlos
Dlvolto  f>- "

Dcniouln 
Cniuiiiisladiira

s§
r.3

Lc Voiln  *ID
Dynamlte  51

parco - AUGUSTO SICVIíllO
(100 metros. Aniniacs de qual-
paiz. ' Iiniulicap antecipado).

1'rcinios: 1:200? o 2408. (Uni objc
cto de orlo no vencedor).

2"
— 1
(|iiei

Id.vl .
línver
liiiaite
David

Paeliá.
Itilns

»2
Cndornn  .12 "

Trunfo  fi2 "
Guerreiro  .ri2 "

í'.'l Sicilia  52 "

:in pareô — IUCARDO KIIIK -
1.(109 metros. Aninincs do qualquer
paiz. (Hnndlcnp nntcclpndo), Pie-
mios: 1:200$ e 2408. (Um olijeclo
de arte ao vencedor).

Buenos Aires
" Barcelona 

insígnia 
3 Merry llny

•I Yvoncttp 
5 Estilhaço 

52 kilos
01 "
40 "
51 "
51 kilos
4!) "

•f parco — DR. PRONTIN —
1.7fi0 metros. Anlmncs de qual-
quer puiz. (HiiikIícii|) antecipado).
Prêmios: 1:600'3 e 800$. (L'ni obje-
cto de arte ao vencedor).

Mo)ty Guassú
Clalmant

:t Pnrode 
•I Jandyra 

Pétfíiso  50 "

Não serão pagos os progrnmtnns
Apolllnario CJ. do Carvalho, tliesou

53 kilos
48 "
51 "
:,:>. "

r." parco — AKItO CLUB IlIlAsi,
l.lílHO — l.7.r)l) inclros. Anlmncj
llu qualquer |mlz. (Ilail(lien|i nnli;,
ciuado). Prêmios: I :.r)(l(i>i u .'IdliiH.
(Um objaclo de arte no vencedor).

f 1 Goytiicaz 53 klloj

U
2 :i
:t 4

Í5¦n

li" parco - SANTOS DUMONTh
2.0110 metros, Animaes de qunl«
quer palii (llandicnp mitoclpado),

Nyon ....
Pfcrrot ..
Oliilitinlio
Ali RIglít.

Joffre ....

5.1
r.i)
52

50

10008 e 4008. (fin objcPrêmios:
cto do arte ao vencedor).
1 SULTÃO 

ZINGARO
CORNCOB
CALBP1NO

/'' parco -
1.00!) metros.
paiz. (Pesos
1:2008 c 210.'?'.
OO vencedor).

fl Mistolla
H

51 kilos
63 ,,w
íll ¦*
50 "

- CARAGGIOLO -,
Anlmncs de qualquer
especines). Prêmios:
(Um ubjcclu dc arto

52 küi.s

21
Knlko ....
Mnrvellous

/elle 
Itiniiilda ..
Vcsuvicnno

O 1" pareô será realisado u 1 hora
dn tarde.-- Manoel Valladão, 2J sc-
cretario.

PREÇOS DOS BILHETES
Enlrndn gcrnl  lgooo
Archlliauendn neral  2$0()C
Archibancnda especial com

direito ao cncilhnmcnto 5Ç00I
Os bilhetes supra darão

Ingresso no cnvalbeiro
e gratuitamente as se-
nlioras c menores que o

ncompiinharem.
Cavai loiro  o.iflflf
Vehlculos de qualquer nn-

turez.i, inclusive a eu-
trndn até dous condu-
etores  2$00í

publicados sem aulorisação. —
reiro.

«ÍSESíSiíI25íT_5

Iroffaria nado & Fiosw
BMBBMBMIWKM BBBBH **init BSQBB

i^1 A A 9'
NAO TEM FILIAL

DR O G A 8 G Â RAJN TI DA S1
PREÇOS SEM COMPETÊNCIA 1
Balança sensível a. 1 oram.

| xxx&. para pesagem cfratviita cia |
Ji *_ H
^^^^^^^^^^^^^ag^i___BB-aBa-B-g__gB^^a

Vr:^5—mm
KÒLA SOEL
Este maravilhoso medicamento é uma feliz associa-

ção de Kola, ácido phosphorico, iodo, arsênico, glyccro-
pnosphatado, vinho de Tokay, formando um licor agrada-
biliss.fimo, de alto valor nutritivo, conseguindo as pesÇoasenfraquecidas obter em 15 dias o augmeiito de uni kilo.

li isto é uma verdade, que o povo, sempre meticuloso
nas suas observações, eonveuce-se do valor do preciosomedicamento e por isto, a cada momento, pessoas extra-
nhas á medicina prescrevem a KOLA SOEL ás senhoras
que ornamentam, ás pessoas fracas, debilitadas, aos con-
valescentes, aos dyspeplicos, ás mocas no período dc pu-herdade, aos meninos durante o seu desenvolvimento, aos
velhos enfraquecidos, na convicção de que a KOLA SOEL
é sempre ulil.

E que tal facto é uma verdade, demonstra o grandesuecesso commercial c therapeutico da KOLA SOEL, re-
presentando hoje o mais popular dos nossos medicamen-
tos, preseriptos por grande numero de médicos e peloschefes e mães de familia, que tém apreciado as maravi-
lhas da KOLA SOEL.

Na medicação muscular a KOLA é o grande medica-
mento muscular "d'entrainement".

Nas moléstias do apparelho digestivo, a KOLA SOEL
é soberana, já pela sua acção excitando o appetite, já dc-
bellando as dyspepsias attoiiicas (moléstias do estômago).

Como nevrosthenico e alimento de poupança, a KOLA
SOEL é preciosa no tratamento da neurasthcnia, na fra-
quezn nervosa.

Regenerador poderoso, quintuplicaudo a força de re-
sislcnciá, a fadiga e as moléstias.

A KOLA SOEL constituo o sueceda-neo por excellencia
do Óleo de fígado de bacalhau e como tal indicado no

tratamento do lymphatismo, de escrophulose e de tuber-
culose.

A KOLA SOEL é um excellente galaetogeneo e como
tal indispensável ás senhoras (pie ornamentam.

O seu uso assegura o augmeiito da quantidade do leite
e a sua boa qualidade.

Dae a usar a vossos filhos a KOLA SOEL que lhe da-
reis vigor e vida.

A' venda em todas as Drogarias e Pharmacias. íVgcn-
tes geraes : ARAÚJO FREITAS & C. Uio de Janeiro.

GRUTA DO NORTE
ABIÍUTA ATE' I HORA DA MANHÃ

Praça Tiradentes 77
TELEPHONE 1,831 CENTRAL

Hoje ao jantar:
Leitão assado á brazileira; frango ao

.Monte Christo o lingua do Itio Gruode
com feijão.

Amanliã ao almoço:
Succulcnta leijoada familiar staa (&•

ridas, zorú de garoupa, coxinhas de Iran-
Si" fi" Pomimdour e muitos oulrts aeopi-
pes á bahiimi e á porliigiieza, (jue sã ae
encontram na primeiia casa no gênero,'ã Ural., do torto.
Vinho* sauirosos.

2QQ REIS
o metro dc picot e ponto íi
jour na Casa Ratto, cm tiras
de algodão a direito e cie 10
metros para cima; Gonçalves
Dias n.57. — Telephone Ceu-
trai 2.118.

Café Aristocrata
Precisa-se de bons

vendedores na rua
Haddock Lobo 459.

Empresa JOSE' LOUIUSMO
Ciando companhia eqüestre, jçymnas-

lica, aerobaticii, cômica e inimica
HOJE — A's8 3[4 — H0JE

Grandioso e magestoso espccta:ulu
pela companhia do

AMEílIGAN-CIRCüS
nosisseur, F. QUEIK0L0

NOVO PIIOGRAMMA
NOVAS AT1'RAC0ÕES

Irmãos 
'TBONBON

Excêntricos
CANÇÕES UEGIONAES

0 vcntriloquo

CABALLtRO CASilLLO
Com a sua notável companhia de AU-

T0J1AT0S 1'AI.I.ANTES. Novos t.aba-
lliòs — Imitação do telepliono — Dansa
apache.

Itillietes no « Jornal do Brasil » até
ás 5 lioras. Preços do costume,

Quinta-feira—« Matinée t — OlUuaa ne-
mane

TÜE&Tfl® S» PEDRO

MEU BOI

THEATRO S. JOSE'
ESTA SEMANA

estréa da grassáe com-
pasah!a nascE^al üq

ejsereías, burlgíse, revSsias
e psças de cosfumss

regionass, com o

p<
DOS

^?s=

Espirituosa burlsfa

ESsnco úo \mn)n'sa ordem

!f>S|Sf •

I ^ontasam deslumbrante

THEATRO RECREIO
Empresa JOSE' LOUREIRO

Companhia RUAS, do lheatro Apollo, .'ti
Lisboa

A's 7 ;i[i o 0 3|-l—Representação da

irnfla emplü palhe ira
A revista-mais bem feita e mais engra*

Cada que tem vindo de Portugal
0 li'! | Joi-é QuitoleJORGE GENTIL | JOAQUIM PRATA

Desempenho brilhante por todos os
artistas

Amanhã - AGULHA EM PALHEIRO.
Sexta-feira, ->_A 

peça do grande «*¦
pectaculo—SONHO DOURADO.

No theatro Apollo-Quarta-feira, 7 ile
junho—Reapparição da companhia do
Po vtheama, de t.islioa, com a pega ile
«rando suecesso - ü ALIEUKS DA
KLAÜTA,

$¦-


