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A nomeação de Pétain para commandante
da frente Soissons-Verdun e a sua

significação estratégica

AIAGWSASW.
-UM "CAS-

Os partidários da causa do* alliados —
alias iodos os t-ules clvlllsados — se im-
pacientam pela oHensIvn «oral ; os ledesco-
philos apregoam cpio ella JAnutJs será levada" if'?'.10» «lòvltlo o cstfolnmculo da França ;os bcllltforanlcs conservarão suas posições atóa conclusão da nns, dizem elles.

Allindophllos c tcdcsconhllo. encaram er-roneoinentc a .lluução militar do occldente.No conjunto gemi, estrategicamente, h \l-lcmnnhn está declsivamenle derrotada: semnina saída, mnnieli.dn, lolhí.w cm sua li-herdade de acção, não podendo se mover,dc.cspcrada, win iccursos, odiada, sitiada, nsua situação . dc um criminoso em t'ti'_.t,
que, procurando uma salvação, allra-so so-bre as muralhas do Vorilii i, despedaçando-se de encontro á. halonetas que o heroísmofrancez lhe offeieee.

Pelas columnas dn A NOITE já tlvomo.oceasião úe demoustrnr que n guerra aindase prolongarái o anuo de 11)17 será de sangue— só depois dn queda de Conslnntlnopln é
que os acontecimentos se precipitará-.A natureza i\n< regiões onde se batem osexércitos, a vastidão dos thealros de ópera-Coes. são as causas da morosidade tio ovo-luir dos acontecia entos: os kllomctros atra-
yís tle montanhas, do gelo, de desertos e de
terrenos inhospltos, erlçndos dc forllficações,
fio poderão ser vencidos a|)ós longas jorna-lias; as batalhas exigem longo preparação ;n orgnnisnção dos exércitos consome mezes;
o Irnusportc c a concentração de tropos dc-mondam dias o noites, mas, cm todo o con-
Junto, os exércitos alliados marcham parao mesmo centra de esinnganicnto das hostestedesens; o vasto plano eslralcgico elabora-do executa-se com segurança e precisão. Oexercito russo do Caueaso, combatendo c ven-cendo, avança vielorlosamcntc para o come-
ço do fim: Erzcrum c Trebizondn foram asduas grandes etapes; agora se approxlma deBagdad — será a ultima etape para desen-volvimento da marcha offensiva sobre Con-slautinopla,

Não tardará a lula a se travar na Anato-lia e então Con.itautinopln começará a serfalada.
Abei-los os Dardnnellos, os russos se des-

pejarão na cosia curopén do Bosphoro, pro-curando Lula Burgos e Antlrliioplà, cm ca-mlnlio da Bulgária; será o momento deSnrrail e D'Amaglio fazerem mover seus sol-dados que em Salonica e Valona, impacien-temente, aguardam a chegada dos heróicos
cossacos do grão-tlnquc Nieoláo.

A Turquia a a Bulgária terão deixado deexistir e nos Balitans a t.ampanha estaráfiiialisada, porque os tedescos evacuarão aServia c chegará a vez dos alliados ajustarem
contas com a Áustria.

Será o grande momento da conflagração —
da França c da Rússia partirá a esperadaoffensiva geral.

Os prodromos dessa offensiva geral já sedesenham com alguma clareza : a snbsti-
tuição das tropas francezas pelos inglezes,
na frente do Oise; a nomeação de Pétain pa-ra commandante do grupo dc exércitos queoecupa o sector Soissons-Verdun; a eoncen-
tração russa na França; a ida de austrália-
nos para as linhas oceidentaes, são medidas
preparatórias tomadas pelo Estado Maior
francez.

Os tedescos talvez possam ainda nulrir cs-
peranças de .abrir brecha em Verdun paraattingir Paris' — dcixal-Q.s alimentar essa
tola illusão que acalentam dçsde 1914 —
cmquanto abi morrem aos milhares,"tlévido
á sua esdrúxula teimosia, Joffre Cogita de pro-blenias mais importantes, para cuja solu-
ção elle toma as mais sabias providencias.Além dos motivos dc ordem estratégica,outro o leva a não ler pressa — á medida
que os dias se escoam, a situação economic»da Allemanha aggrava-se e esse motivo seráum elemento poderoso com que contam osalliados para mais facilmente obrigarem ostedescos á capitulação,

As reservas geraes francezas mantêm-se in-íactas, fortes c numerosas, de ma . de mi-lhão c meio de combatentes, acc.rescidos de500 mil veteranos retirados da linha Sou-chez-Arras, ora oecupada pelos inglezes.
Para reforçar essa massa enorme de com-batentes, diariamente desembarcam nos por-tos francezes milhares de russos, canadenses

ç australianos. Os ledescos, que se mantêmímmobilisados em suas trincheiras, desdeNicuport até o saliente de Arras, cm vir-tilde da enorme extensão dc suas linhas de-atalha e do esgotamento de seus effectivo.*

continuamente desfalcados, não dispõem dereservas geraes capazes de equilibrar essnmassa nllioda de tres milhões de homens.(.aro eslá que, do mesmo modo que eller,desde o mnr do Norlo até á., Iiunleiras daSuissa, Ires milhões de alliados acham-selambem rniinohlllsndos, formando a mimem1sa muralha humana que os detém cm suas
posições; esses tres milhões de combatentes,no primeiro momento da óffciíslvh geral, não
poderão ser empregados, Isto é, não produ-zlrào trabalho ulil para iinpi-llir os ledescos
para a frente, mas, desde o momento que aruptura se manifestar nos sectores escolhi-dos pelo Estado Maior francez, essn mura-lha humana irá nvnnçnndo, cooperando, des-se modo, para que a glgnntescn pressão seja '
exercida cm toda a linha inimiga.

J-. natural .pie a grande massa offensiva
não seja lançada em um único seclor: a bre-
cha será abei-la simultaneamente cm vários
pontos tia linha tedesca — tlfllll a medida
preparatória de Jpffre entregando aos mais
KAinnnUnD-i, _. .,_.....__..._..._ .!.__ í I _. _ 
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I
"OU A INTERVENÇÃO OU A
FALLENCIA DO REGIMEN"

Do Alagoas regressou honUni, afim tle to-mar parle nas lides legislativas, o Dr. AIIYc-(lo de Moyn, deputado federal por aquclleuiiado c um dos proceros do opposIçSo nogoverno local.
__*___d__l.í ybn° " nnnuneindo e projoetndo«Mordo qu, se diz: estar em andamcnlo. eil-tro os partidos polIUcos, o deputado Alfredo

de Ma. a assim nos'a lou;
- Não, não temos

l"M' • ---»»¦ wi in ui. .i.-tii». <imii,-.iiuhi «UO Illill_
competentes o conimando dos exércitos quedeverão quebrar (if linhas Inimigas.

A nomeação de Pétain, depois das brilhan-'
I .... ..-.._._.  .1 __.. . _ _ -r

.. '"¦"" '","" II* 1 ' UUII, 11' |"i|.l lltl.-> l#ltltl<lll~
tes provas que deu nas margens do Mosn,
para chefe do grupo de exércitos do seclor
de Soissons-Verdun é o prenuncio da offcn-
siva nessa região; por esse sector será aher-
In um dos caminhos por onde as tropas re-
publlcanas deverão peneirar nas linhas te-
desças; ao heroc de Vcrdun foi entregue a
Incumbência dc envolver os exércitos do
Itaiscr ttue operam na Bélgica. A significa-
ção estratégica dessa nomeação 6 dc impor-
lancin excepcional e a acção de Pétain será
harmônica com a acção dos exércitos in-
glezes.

Os exércitos britannlco.s que guarnecem as
frentes da Bélgica c do norte tia França
exercerão pressão em toda a 1'nha no mo-
mento que a ruptura se manifestar no sector
Soissons-Verdun, e essa combinação estrate-
gien forçará os tedescos a evacuarem todo oterritório belga, afim de escaparem ao en-
volvimento.

Terão que diminuir a frente de batalha,nao. só para augn.entnr a sua densidade dc-fensivn, como. sobretudo, r.bter apoio nas
praças fortes de .anuir e l.iégc, a que esláreservado papel memorável ua grande guer-ra: Ioda a linha kdesca, fazendo pino! cmNamur, executor- uma conversão do sul pa-ra noroeste. Si lss.i conversão não se operaros exércitos "edescos da Bélgica estarão su-
jeitos á capitulação; forçados a se manterem
por si. por que i Allemanha não poderá di-spor de effeclivos, para soecorrel-os.

Simultaneamente com a offensiva de Pé-taiii, outras nipiu-as se darão na frente deleste, talvez pelas gargantas tle Altrick.apoiando os francezes o seu flanco direitona fronteira da Suissa, e pelo valle do Fecht,onde a linha franceza já c mais penetranteAtacados pelos inglezes na Bélgica e norteda França, pelos francezes cm So!ssons-Ver-dun, na T.orena c pelo sul da Alsacia, osledescos ficarão na contingência de abando-nar o território francez. para rectificar e so-iidificar a linha tle batalha, apniando-se emMetz e Strasbnrgo, linha natural de defesada fronteira occidental allema.As colossaes e continuas perdas que os ic-desços têm soffrido em Verdun, cada' vezmais debilitando suas tropas, fatalmente osconduzirão a esse recuo, porque a densidadedefensiva de suas linhas já não é sufficicnte
para supportnr o choque das massas aluadas •
pnrn manter o equilíbrio, terão que diminuira frente, jç Jbatalha; que passará para odispositivo: Liége-Mnmur-Metz-Strasbiirgo.

Nesse momento começara a trampanfilí"iflalsterrível para as tropas aluadas, porque irãopenetrar na região onde se levantam as maispoderosas fortificações tedeseas — Metz eStrasbnrgo, equiparadas, com vantagem,' aVerdun, Nancy e Bclfort.
Mas a resistência tctlesca não poderá per-durar por muito tempo — os russos virãopela frente do oriente.
Si os recursos internos falharem para aAllemanha, como parece que já se vão es-gotando, o poderoso império ão Itaiscr ca-pitulara e o mundo não deverá se surpre-hender si a paz for solicitada repentina-mente; si, porém, a Allemanha possuir ele-mentos para pewevcrar na luta — então oavanço será continuo e convergente, até quese trave a gigantesca batalha que marcaráa derrota decisiva da Allemanha.
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Nomes que precisam

defender-se

O Sr. Alfredo de Mana

Tenente Nogi

tecordo a fazer nulos
|U0 Alagoas seja cou-
tllueloiialmcnlo reiu-'grada no syslenia ge-ai iln Federação. Ha

IO meu Estado uma¦erdadolra subversão
In fôrma federativa.*s seus poderes poli-icos continuam a ser
ixcrcidoa pelos mes-
uos caboqueiros da.i
iistilulçõcs, quo pornetos de força dellcs
e apoderaram cm ju-ubo do anno passado,
inundo o Sr presiden-to da Republica solicl-'ou do Congresso asmedidas necessárias

para restabelecer a or-
dem legal e cnnstitu-
cional do Estado. Per-
maiiccc á frente da ad-

Dr Rnniidn a • i "'"ii st ração estadual o
í„r„* i "? Isl.a Accioly, reconhecido pela ceie-bro dup .cata de Senado, organisada por um
Feri,nnn,í.':r r°. PeI" . ",flo vicC-governatio 1) •I-einandes Lima. Esse Senado, sem corposem eslructura constitucional, composto dó

_Z 51!1;™. T0S, nPcn"s, continua a funecionaro edifício da Intendencia Municipal da ca-pilai, con municando-se com uma Câmara
e!',*,';' ,1. 

"_Í 
LU|S,1° tSC resenlc (,"s niesmos vi!tios de origem. A mesma anomalia se ma-n. esta em relação aos poderes municipaes.Resulta dessa situação de completa anarlchia nas tnstltuições locaes, o nosso propósitode continuarmos a pleitear a normalisaçáo da

¦H ._ U- '"benção federal elaboradopela commissão dç constituição e iustiça daCâmara. Dahi a impossibilidade de um ac-cor<loéentrc tis partidos, a„tes da solução con-stilucional do caso alagoano
segundo os telegrammas, parece inalterável:
Mw»p2i? 'nterrogai o Dr. Alfredo demyn. Ii verdade que a policia não faz maiscaçadas humanas nas ruas da capital/dê-Vido certamente á acção pessoal do Dr. lia-Ptista Accioly, que neste ponto ainda nãotransigiu com o seu partido. Os crimes no-rem, no Estado nunca se repeliram com'tan-ta violência. Os jornaes da capital a irun-ciam diariamente assassinatos e roubos Pa-nexemplo do caso, lembro os lamentáveis 

' 
Ja-

çenles faclos de Muricy e de ünino, -jue aèh
ÍZí™.0."?"¦»«¦*>.««« População do Estado, pelagravidade das circumslancias que os envolve-ram.Jisses factos permanecem quasi sem re-pressão.
Espado ? 

s'lllíH'no cco»oniiea e financeira do

v„r -k í'1",^30 econômica não 6 desfavora-vel. Basta dizer-lhe que o asucar e o algodãoque constituem os prineipaes produetos dolistado,.tem obtido o máximo dos preços ateagora alcançados no decurso de nossa existen-cia econômica. Quanto á situação financeira,esta é premente c augustiosa| O funecionalis-mo publico ainda está para receber seus ven-cimentos relativos aos exercícios de 1914 eparte de 1915. O serviço de amortisaçâo e ju-ros do empréstimo externo está sendo feitoem dia, mas para alcançar essa situação o go-verno se utilisou de capitães do antigo Bancodo Estado.
Para concluir a palestra perguntámos aodejputndo Alfredo de Mnyn sobre o que pre-tendia fazer na Câmara a respeito do "caso"

de Alagoas.
S. S. respondeu-nos:— A opposição alagoana espera que o "ea-

so político que pende de julgamento do Con-gresso seja resolvido. A Republica em Ala-
goas está em prova. A intervenção fará re-constituir os poderes políticos do Estado oua fallencia do rcgimcn, com a cumplicidadedos próprios republicanos.

f„. m ¦n Mim<l1"'11 ODIi <l"e tanto rumor vemrodado com a sua feição escabrosa, assumeig»ri uma gravidade excepcional, pcln Inler-veifclo quo nçlla se fez sentir, do Sr. procura-
_____ „?. 1° ''" IU,!,"1.'"«'. P"ró o lin . è e in.•miradas responsabilidades tle que são lucre-paios diversos altos funecionarios das í-cpai-ti-çntfs do governo. '
.!«_?___ ÍJ0W«ao?i <lllu vinham sendo objcclo
H_„í?1."iar09' A,"«-«i !»"• mio lerem ori-
r_,..". ', MC",)i"» '•¦-• »er dadas n publico, comf imdayel escândalo, nib só pelos artigos dós
_n ., 1Mi,lu',!l,",,',ae?' í,os Jornaes, como pela lar-
_m___ ?H> ,lc' ¦_.,',ns "os "«w ,l;l Standard,
ffifSorm„th?diCOS*imr moUvo "" rnIlc"cl«
,-,!'i,''!ri0!i" vt'''"se ° Processo dc tal escrlplu-
s_nlímííK! omPrc.?n ««essn noturezo, contendo

-uFÒÍ„_!.,._ '") V»m Inglcza, ao lado dc
w. •?,_ '"'••'' d0 Pniz» "lls-,,s 1'rlmclros, cim-

.-, 
BnCrf 

,í°S_tÍ0 uft,dvoencIas administra l
____£_- ? . d(í oblerc|n » monopólio dos
feiio r,„' 

"-'° •¦-*•¦••• con_ Pln«ues P'i-«nicntostos .i runcçlonnrlos públicos de alto chlego-ria como as influencias políticas, e outros, ostin.os, concernentes a outras Iransacçôes, sem
um código!0"'0 SÍ obcdcc,ísso '"> Propósito dc

Do que já se pude ver claramente, pelo ex-'mo de seus nomes e detalhes de suas qua-

Piinainá. 
"aS proP0,'c,3es (l"c o do canal dc

tf__i_V_*_-n_ rS.5o ro,fc,"idOS os nomes dos Srs.
í,' : ? rnU CnlIíluS1' c Pereira Braga, Dr.

él éri_ .1.3* 1"":'' l .'!c"!c ?,','n»» Seria Pul-
_í_ll_?' Pi- r i\° fi;lJ"llL'l« d" ministro da Fa-/ei Ia, chefe fiscal dos Inflammnveis da Pre-fe. Ura, um of ficai tio gabinete do ministro dnViação, official do Archivo e da Estatística dai-lctura official do Departamento Fiscal das
L.,';!, i "'"v.!m Pffi<^nl ''o Câmara dosDejhUotlos, um official do gobinele do ministroun çazenda c outros.
_i_X_.'°ssiv.' 'tllt'' numa escripturaçâo feita,(isrticionanainente, constem nomes e qualida-
?_Ü (?uc,'Víss:"n l.er servido unicamente para en-cobrir falhas e lacunas para as quaes o enlão( refator da Standard Oil precisou ter um liíuiònas o certo e que esses nomes e ssas qualida-des estao vindo a publico, envolvidos com Ire-mcrwas accusáçocs na empresa '•trust". exig"_.°_U'"a 1'c'*f(-'ilil e completa elucidação

0 Sr. Souza Dantas
_S, PAULO, i3 (A NOITE) — O SrUiy bouza Dantas, sub-S-crctario tio Ex-tenor, segue hoje, pelo Jioctmno de luxo
& °_S,a ^P"31'. ^-m^-C_V-«_S3umír .esse-carg-o, para que ioi recentemente nomeatfj

1? de Maio

lnstallou-se o Congresso G yano
- G?oY-_z' 13 (A" A) ~ Terá Ioffar h°Kas 13 no-rag, ai installação cio Congressoestactual, liaventio nume-ro, legal nas duascasas da referida assanbléa.

_____( fS=^:^^

t_a8Íll_. s "M)_w* _^

ijt«__^\^A
|| £r <jÊa I n>» f Vx

_r v \ _rt l t* ' I x A.

Uj w0Lm
. - _•

o r ii_ a_ ,errJ-^amcntc, Benedicto amigo 1lista liberdade que gosamos, pretos e bran-cos, democraticamente" é enganadora...lu, como eu, continuamos a ser escravos dodever, da honra, do dinheiro, do amor, dovoto, da lei, do capital,,., e até da sogra 1...

Associação dos E. no
Commercio

0 que nos disse um dos membros
da junta governativa hontem

asolamada
A imprensa do hoje já deu noticias mlnuclo-mis da pugna que hontem so travou na Associa-cap dos limpregndos no Commercio, pugna aliásrenljldlsslmn, visando destituir a actual dire-eloriu, c que se prolongou alé á madrugada,

pois que só a 1 bma a agitada sessão foi sus-pensa o deferida para lerça-feira próxima.A directoria, porém, se livrou da posição con-strangida de receber a própria destituição gra-ças ao recurso do pedir nnlcclpadnmento suademissão.
Foi nessa oceasião que a assembléa acclamouuma junln governativa composla tios Srs \r-mando do Figueiredo, Jacintlio Magalhães, Cnm-pos do Amaral, Antônio Monteiro, lleraclilo Do-

[llingues, Augusto Setúbal, Pedro Xavier, Viclorllodrigues e Samuel de Oliveira.
Essa Junln governativa, assumindo imincdia-lamcnle o exercício dc suas funeçScs procedeua clolçao da commissão fiscal de lomnda de con-
A directoria demissionária, porém, protestoucontra a posse da conunissão díroclora, vistoachar que p seu mandato durará até á posse danova direciona.
Isso levantou uma grande celeuma c a assem-nica resolveu dar posse immediala á commls-
Todas essas circumstanclns, que interessamUio ao vivo o classe comniercial, justificam oií-cioi ile Havermos hoje procurado o Sr. Auto-mo .Monteiro, uni dos membros daquella novacommissão. Eis o que nos disse S S •--Sou neutro nessa questão c é a essa neu-ralldode, sem duvida, que devo a escolha deneu nome. Sou um dos admiradores da intel-Igoncln do Sr. ¦ Ramalho Ortigão em quem de-¦ •os, aja ns melhores esperanças, tamanha em

nr_. Í,.lf .{o5"/0 (,-"C-S' -S*. ,,n 'I.ialidade deesldente dn Associação iria prestigiol-o namia continua pelos inlcrcsses da classeInfelizmente, volveu o Sr. Antônio Monteiro,on a posse tio presidente verificámos 0 qual..• o tiam vas nossas esperanças, porquanto o Si-coinniendador Ramalho se iprcíso,.'.m fumi r
associação 11C1-CI0 C°m "S idonticos «os da

Fizemos um requerimento crentes de tme o
çom.nendador não levasse a plenário uma me-
Jimque poderia ser dirimida por meio. sE-

lcmv*m'.H-<:,m' 'f-° nosMz altender e hon
S-fto. fenito0al„íefiSCUCÍa d° ^ af,uill° ^

^*-£&__28 SirSi10 dn -5°SS(
Os estatutos são contradiclorios a esse res-1 - LVlÍ'.T°n ° (me ÜS mcsmos '"esnm:

¦ftiJSl '¦-,•," Q'"}'"10 o conselho demittir-se ou
__VndecílIÍl"?°-.Ant*rd0 «W-concluldo o seu mau-d.ito, será eleita a commissão fiscal dc que tritio capitulo XIV para o fim especial de exam na?o dar parecer sobre as contas e actos do conse-

i denJ'ss,onnrio ou destituído.
ni_','.,'i!v_-.Ql'-'',ml0 a maioria d0 conselho admi-

E o art. 70 no seu paragrapho 5":
,._,,i. •car' no Ci,so dc renuncia da maioria doconselho, uma- commissão tjirectora para sub-

. í_,itit 
C1-CÍÇ3° C P0Ssi d0 "ovoPconsího,

. n • a,a . -no praso máximo de 60 dias."Como ve, ha alu contradicções. Isso, porémo vem ao caso, pois a assembléa era soberá-'
mislãoS°dh:ectornàPOSSar ™™^™*ê a com-
"~ ' 

_M». -¦

BOLETIM DA GUERRA
'-'W -w

Os francezes alargam
as suas posições em

Haucourt
r.__ ÍL «^ dn. Bf-'cne'*«8 3outh.Amo.I ress. flavaa c Americana e communl.cados officiaes. até ns 16 horas;

EM TORNO DA GUEKKA

Von Boy-líd õ condecorado neiokntaor-A Nortiem soltou os so-
^y.tvontasdo uL 20--Um coro-nel Inale», <iim so suppiinhn mor-10, esta prisioneiro dos turcos —»aoser levantado o estudo do sitionn Irlanda

LONDIIES,, 13 (A NOITE) - Os jornaes ai.lemaes noticiam com grande júbilo que o iA-perador Guilherme, atlendcndo aos e .celéi 
"«

serviços que o capitão von Boy-Ed, nddllo na-vai d embaixada nllemã en, vfashing ònVpre.IlouJS causa da Allemanha, resolveu coniero-
Como se sabe, esseofficial, pelo sei:- pro-eedlmento incorrecto

uos Estados tinidos,Ioi obrigado a retirar-se do território ame-ricano por exigência
do sub-secretarío doEslado, Sr. Lansing,
que para isso inler-veiu junto ao gover-no tle Berlim.

Um jornal londrino, -
commenlaudo a dis-lincção conferida avou Boy-Ed, diz que oItaiscr não é ingrato esabe recompensar re-
gianicnte os "serviços ¦
especiacs" que lbe 

'
prestara os seus sub-ditos.

in-X&ir-- •-:---. ..M LONDRES, 13 (Ajy WmWZMM NOITE) - As aulorí-
d a d e s norueguezas
concederam liberdade
a seis sobreviventes do

„ . "Zeppelin L. 20" que.ic adiavam internados na Noruega desde t>
ín-miíiSo'1*^, '"'. viÇlin"í> aduelle dirigivel.LONDRES, II (A. A.) — Sabe-se aqui queo coronel Charles Coneutry, que se suppoz torsido morto cm combate, se acha como prisio-noiro dos turcos em Damasco, juntamente com20 officiaes e 2.10 soldados inglezes

.LONDIIES, 13 (A. A.) - Os jornaes noti-ciam que vae ser em breve levantado o estado;!e sitio na Irlanda. ~ _,
PAUIS, 13 (A. A.y^^-CommuúcM^aejGenebra para (aqui que chegaram, uiq.uellacapital, como a outras cidades tia Suissa, va-nas levas dc subiiilos aliemães, na sua maio-ria velhos e mulheres, em completa miséria.

nn \ul ,„mm,«r.fl,»tes dizem que a situação-
fa aTnÍa.,". 

'csesl'crad.O'-«. ^ndo grande
UúlL 

° gCneí0S parn «»"n-"taçao das po-

Capitão von Boy-Ed

pulações.

*3s ferroviários Eiesp»-
nhoes não farão

a annunc!ada greve
—•—

_i.,ADRP- .3 (Havas) - o ministro do Fo-
™____ Sr". Gas?c ', declarou na reunião doconselho de ministros realisada hontem ánoite que, depois de ter trocado vários tele-grammas com os núcleos de ferro-viarios ecom as administrações das companhias dcestradas de ferro, a greve annunciada para odia _0 podia considerar-se conjurada Todasas companhias, aecreseenlou, accederam aoaugmento real diário de Iodos os salários in-fenores a 1 500 pesetas annuaes, assim comoresolveram fazer outras concessões aos seusoperários.

EM TORNO DE VERDUN
Os trancezfs alargam as snns po-stçòes em Haucourt - Um dos /íio-ttvos por que os aliemães insistemno ulacine a Verdun
PARIS, 13 (Havas) (Official) _ Na mar-

mente'TTía d° "f8- aW« Salvei-mente as nossas posições a suesto de Hau-court Em Mort-Hommo o Cumiéres hoWbombardeio bastante vivo de parte a parteNa margem direita as nossas primeirasTeSmCo_í,drvnhasVcntre ° bosque de Haadre!
deadas. ' 

f°ram vMc^^^ hombar-
Repeilimos por completo um enerjfico ata-

?oreteC°detr_ou_„,rnr trinCh<!ÍraS * ^ *°

vZrSTátZl 
"in^sa^8563 ^S d° "-

PARIS, 13 (A NOITE) - DJ„ um critic6militar que uma <laa causas „ue levam oTaUlemaes aos ataques desesperados contra Ver-dun e a necessidade de desviar paia aaurflapraça forte a attenção dos francezes cTiterque estes ataquem e tomem Metz, o que im-portar.a, para a Allemanha, na perda da v__-ta re,?ia? e«.re. Metz e Vcrdun, onde e achamexcellenles jazidas de ferro. BUM QUADRO HISTÓRICO QUE RECÕRDaTdATA DE HOJE
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Imprensa Fluminense e considerável massa de ^vo 
' grandes ^oHcionistaa no Parlamento e na imprensa, a gr;

essa missa assisti-
ande commissão da
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2 A NOITE—Snbbado, .3 de Mnio do 1916I 8W

Éc$s c novidade
fim aim dlii umn crise..'.
Grnens no .íeito, íi habilidade viis.unlcia a

— por que niio dizer? — a nbtiepçiTo elirUtfl
du Sr. I)V. Antônio Carlos, n populiiçfio im>
itio ficou liojí, i« i:»* pcln mnitlifli ilosoro^niln
do posaalollo da gravo oiiso pollllen limitem
estourada na Cumiirn...

Tinia genlo dormiria, com efaollo, seria-
monte nlarnaailn nora as po.nalvols oonio(|tieit«
rins de uma .riso como cmui oui umn dtitncffu
pollllen nnno a nossa, pollUci sem partidos,
M<m cliefes o sem estadista . Quoiaa poderia
*er, com tffulto, o subslltulo do "leader' '.'
Ilaverln iiljum político du riKponsnbilIdnde
ce.pns de dn 1 ilar o bastão, ti ido u ecrlc-u
previa — cuiu devia ler — de que lei ia,
dentro em pouco, a naosnan e>òrto ingrata do
Sr, Antônio Carlos? Eslá dum que nau,
V. como o governo lailo pôde pi.ssnr sem "h-.i-
der", pelo menos pura us cffctlos (Io galera
era ioliil que cslnvniaaos couilciniiiados n le<-,
jaelo menos, jin.i crise c una novo "leader
por semana, até que o bnslfao passasse pelas
niãus do todos 0.1 deputados, inclusive as -Ju
próprio Sr. Sernpulo de Inl.

Ora, islo era, positivamente, mun ameaça
muito séria, nau JÃ fi estabilidade dn gov.i'-
tio e das iiistiuilcocs, porque ambos estão :'t
provo dc fogo, anil» aos nervos e ó lrnii(|uH
lidade il.-i população, que sempre reserva es.
ses mezes de maio n setembro pina se di-
verllr c gòsnr a yUln, e que ciaria nssini
condcmnodn n perder, pelo menos, aim d-
lia semana para commentar ou ou. ir coiri
mentor ns votações dn Caninrn. Seria pro-
fuudflinciitc "shocliing", por exemplo, cjtio
.se repetisse muitas vezes nu nuno o que lio,.-
ve hontem can todos os Uacnlros, onde nas
inlcrvnllos dos cspcctnculos sú se ouviam
lamentações pela queda do "leader".

E' digno, pois, (tos anais si.urros elogios 0
gesto do Sr. Or. Antônio Carlos; pronunciai]-do lambem o seu "fico", que nn nossa lal.-
loria política não ba de ficar menos celebro
que o outro.

,Tú ngorn podemos nns Iranquilllsar, porquedesnpporeecii completonu-nle o perigo de no-
vas e futuras crises, de novas c futuras re-
nunclns... Depois do cjccinpio dc lionlcm, h
luniorlii da Canua-a já sabe que pôde ng!r
e votar como quizei, desde que fique po.ili-vãmente declarado que os Srs. depütadoi
continuam a considerar o Si. Dr. Antônio
Carlos um moco esllmnvcl e dotado de qun•lidados muito apreciáveis, li como os Srs.
deputados ..:•;,-, ou devem ser cavalheiros c-i,i-
cados, que, <-m hjpolhcsc a,numa, poderãoafflraaanr publicamente (pie formam conceito
diveiso do «Ilustre deputado por Minas de-
raes, todos nós — publico e rcprc.i-nlanp-s
õa nação — prdemos ficar tranquillos cie(pie tão eedo rão haverá neva crise.

Não é posllvaanente um notável servi.;o
prestado á Iranquillidade polllfcn do paiz e,•sobretudo, á soeiedr.de onde a gente se diver-te agora que a "scasòaa" pitaahcttc ser dasanais alegres e animadas?

A crise política de hontem não rebentou
nnle-Iaoaatem porque o Sr. Dr. Antônio Car-los é posilivainente iam político de uma sorte
formidável... A*s vezes parece que não ú;mas é

() "leader", que- viera de Minas absoluta-
mente disposto a assumir uma altitude ener-
gica, trouxera na sua bagagem vários pro.ie-elos e intenções, com o fina de lazer ver á
Câmara que estava decidido a ser "leader"
de verdade e a se fazer obedecei- cegamente.
K escolheu para primeiro alvo da sua en;r-
gia o Sr. deputado Pedro Moneyr, que foi cou-
dcmnatlo a pcríler o logar que tinha na com-
missão dc justiça, na qual figurava lia muitos
annos, porque _ impetrara um "halieas-cor-
pus" para os situacionistas do Espirito San-
to!... Não riam, que não é pilhéria!... ()
Sr. Antônio Cai-los não podia admitiu- queum amigo do governo federal assumisse unia
Altitude contataria aos interesses do mesmo
governo, que tinha officiahnciatc um cândida-
to ao governo do Espirito Santo!

Muitos deputados, ou realmente revoltados
com -. iiiioleraneia, ou por desejo de molestai'
o "leader", ou por outro qualquer motivo, se
insurgiram contra a sua decisão e' re-
soivcraaaa suffragar o nome do Sr. Moacyr
que só não foi eleito porque não houve um
trabalho organisado em seu favor. Si ellc ti-
vesse obtido também os votos desviados para
o Sr. Nicanor, o nome do Sr. Moacyr ficaria
no resultado final acima do Sr. Aninhai dc
Toledo, cuja candidatura resultará apenas da
necessidade de se lhe dar uma compensação
a dissabores colhidos na pplitica de Mallo-
Gros.io.

Pjom calé, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — GiíiíSado CO811
as emite soes,

Charutos VIEIRA DE MELLO
os melhores — MIGUEL CALMON
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ÉMIPPfnivuiuiui
Foi escolhida a commissão

executiva do P, R, F. e
indicado o candidate

\ a senador

ítaa penca ile congratulações
No edifício da Câmara Munici.pal de Niclhc-

roy, rcalisou-se hoje, As 14 horas, a reunião da
Convenção Fluminense, para a escolha da com-
missão executiva do partido situacionista do Es-
tado do Itio e do candidato á vaga no Senado
Federal deixada pelo Sr. Nilo Peçanha.

Assignada a presença de í>8 convencionaes, ré-
prcsentnndo as diversas municipalidades, o Sr.
Raul Rego, deputado estadual pelo 1° districto,
propoz que a escolha 'fosse 

por escrutínio se-
creto.

Pedindo a palavra, o Sr. Domingos Mariano,
deputado pelo 4o districto, lembrou cpic a esco-
lha fosse por acclamação e apresentou para or-
gahisação da commissão os seguintes nomes:
barão de Miraccma, João Guimarães, Macedo
Soares, Itaul Veiga, Buarquc de Nazareth, Raul
Fernandes, Francisco Guimarães e conde de Mo-
deslo Leal.

Manifestando-se contra a idéa do Sr, Raul
Rego, o Sr. Buarque de Nazareth, deputado pelo2° districto, solicitou e obteve daqueilc collcga
a retirada dn sua proposta.Posta a votos o que lembrara o Sr. Btiarque
de Nazarelh foi approvadò que a commissão
executiva ficavie com os nomes que acima ci-
Vamos.

O Sr. Buarquc de Nazareth apresentou á con-'sideração dos convencionaes, c foi approvada,
junia moção de solidariedade política ao Sr. Dr.
Nilo Peçanha., presidente do listado,

Pelo Sr. Raul Veiga ,foi solicitado qnc a mesa•Ia Convenção Iclegraphasse ao Sr. Wencesláo
Braz, presidente da Republica, ngradcccndo-lhc
a visita hoje feita a Nictheroy, por oceasião da
inauguração do Ilorlo Botânico.

O Sr. Raul Ucgo, voltando á tribuna, pediuque se consignasse em neta agradecimentos aoSr. João Guimarães c seus companheiros demesa, os Srs. Macedo Soares e Benedicto Pei-xoto, pela maneira com que foram dirigidos ostrabalhos da Convenção.
O Sr. Laurindo Lemgruber Filho, deputado

pelo 8o districto, propoz c foi acceito que a mesase congratulasse com o Sr. Nilo Peçanha, pre-Bidentc do Estado ,pclo exilo da Convenção.O Sr. João Guimarães, ao declarar acclama-da a commissão executiva do partido siluacio-nista fluminense, deu a palavra ao Sr. RamiroBraga, deputado federal, que representando odirectorio de Campos, apresentou o nome dobarão de Miraccma á vaga nn Senado Federal.Appròyada_a indicação, foi encerrada a reu-bino pouco <8s»pois das 15 horas.

KJ
li? fll niSE QUE PASSOU...

OS SEUS ^ANTECEDENTES
MílUiNS PORMENORES DA REUNIÃO

DOS LEADERS
Dos ncuiiuelinonlos occorrldos, houlem, na

Cam.ua dos Deputados, rosalia, njtldii, u nl-
Mudo do Sr, Antônio Carlos, "leader" da
maioria dnquclln casa dn Congresso Naeio-
uai: n deputado mineiro não só não remiu-
ciou ii "icndcranen" colho, iiuiis, receando
nuõ n sua derrotai mi eleição da comnilssAo
de finanças pudesse força l-o ii reiuiiiehi, es-
croven tuna cuia ao Sr. Astolpho Duiia, pre-
Hldeille da Câmara, insinuando.lhe a COUVO-
cação dos "leaders" de bancadas para (pie
esses, dcnillo ile seus aiiiiuiiciados propósitos
de renunciar, n demovessem desse iiilenlo..,

O Sr. Antônio Carlos, pois, continuará a"Icadeiar" a Câmara.
O.S PRECEDENTES DA CRISE

O resultado da eleição de hontem, da com-
missão de finanças da Câmara era já espora-
do. Só mesmo o Sr. Antônio Carlos, ''leader"
da maioria, poderia se ilhulir sobre esse rc-
MiMado,

,hi na véspera, na eleição da cninniissão dc
constituição o justiça, o "leader" soffrera
uma significativa manifestação de desagrado
dos seus pares, que, embora não o tivessem
elegido, suffragarain com 85 votos o nome do
Sr. Pedro Moacyr para aquella commissão,
votos esses espontâneos, de sympatliia, ai ma
vez que o deputado fluminense não se can-
didatara para a commissão nem houvera ca-
bala a seu favor.

Sahia-se (pie o Sr. Aulonio Carlos, dizendo
interpretar o pensamento do Sr. presidenteda llepubllcn, procurara o Sr. Nilo Peçanha
para pleitear a candidatura do Sr. Veríssimo
dc Mello para a connnissão de justiça. O Sr.
Nilo ler-Ilie-ia respondido que a lembrança
lhe era e ao Estado do Rio, muitíssimo grais,
uma vez que a candidatura do Sr. Veríssimo
de Mello não significasse uma preterição A
do Sr. Pedro Moacyr, que sempre pertencemá coinmissão, (pie era, assim, uma candidotu-
ra natural c á qual o Estado do Rio, si se
devesse interessar por alguma candidatura,
não poderia recusar apoio.

Ao Sr. Antônio Carlos não agradou a rc-
sposta do Sr. Nilo Peçanha,- a quem teria re-
loi-rjuido que não era possível a inclusão dc
dous fluminenses na commissão de justiça c
qtie a não inclusão do Sr. Veríssimo deixaria
o listado sem representação na commissão,
mesmo porque o senador Azeredo solicitara
a yiyta do Sr. Felisbello Freire para o Sr. An-
nibal de Toledo.

Fora suggcrido an Sr. Antônio Carlos que
cedesse um logar de Minas an Estado do Rio,
uma vez que o Sr. Josó Gonçalves não era,
por assim dizer, um dns candidatos naturaes
á connnissão c a sua bancada abria auão da
representação nas commissõcs. O Sr. Antônio
Carlos^ não acquiesceu A proposta, uniu vez
que não coubesse a representação fluminense
na commissão ao Sr. Veríssimo de Mello.

RcmiMoii destas "démarchcs" a votação ob-
lida pelo Sr. Pedro Moacyr. no qual votou to-
ila a bancada fluminense, como protesto A sua
odiosa exclusão pelo "leader" da maioria.

O QÍ1E SE PASSOU NA REUNIÃO
DOS "LEADERS"

A reunião dos "leaders", convocada" peloSr. Aslolpho Dutra, presidente da Gamara, pa-ra tomar conhecimento da renuncia, não foi
contada com niinudcucia na nota official.

O primeiro a usar da palavra foi, como se
sabe, o presidente da Câmara. O que disse
S. Ex. jA é sabido : achava (pie o Sr. Anto-
nio Carlos não tinha razão para renunciar, etc.

Fm seguida falaram os Srs. Rodrigues Al-
ves, Vespucio e Muriiss Sodré, "leaders", re-
spectivãmente, de S. Paulo, Rio Grande e
Bahia, que abundaram nas mesmas considera-
ções do Sr. Astolpho. O Sr. Cosia Rego
logo após. fez uni discurso dizendo (pie o in-
cidente ein nada podia influir na confiança
<pic a maioria da Câmara depositava no Sr.
Antônio Carlos.

Depois do Sr. Costa Rego, falaram os de-
mais "leaders", um por um, subscrevendo tis
palavras do Sr. Astolpho Dutra.

Só houve um "leader" contra : foi o Sr.
Joaquim Pires,

UM ANIMADO DEIUTE NO SEIO
DA REUNIÃO DOS "LEADERS"

Quando chegou a vez do Sr. Joaquim Pires,"leader" da bancada do Piaulay, islo é, do Sr,
Elias Martins e de si mesmo, a reunião tomou
um caracter interessante. O Sr. Joaquim Pi-
res começou declarando que discordava dc to-
dos os seus collcgas : julgava que se devia
acecitar a renuncia do Sr. Antônio Carlos.

O "leader" da maioria, declarou S;-Ex.j
não merece a minha confiança política. Tanto
assim que não votei, como "leader" do Piau-
liy, cm S. Ex. para "leader" da maioria.
Além disso, o procedimento do Sr. Antônio
Carlos com a bancada de meu Estado não foi
leal.

Como assim ? ! — indagaram alguns dos
seus cvtlegas.

Sim, não foi leal porque o crilerio ado-
piado para a organisação das commissões foi
o dn reeleição. E'. pelo menos, o qne o Sr.
Antônio Carlos declarou. Ora, havendo um-i
vaga na commissão dc finanças, verificada
com a renuncia de um deputado do Estado
do Piauby, a escolha para o preenchimento
desla vaga devia recair, de accordo eom ve-
lha praxe, ainda ein vigor, num deputado
piauhyense. Tal rão se deu.

Ah 1 V. Ex. — aparteou o Sr. Costa
Rego — era candidato também A commissão
de finanças ?

O Sr. Joaquim Pires não replicou. Mas,
sem perder a linha, terminou dizendo queacecitava a renuncia cm questão, visto como
a sua bancada dissentia da acção política do"leader".

O Sr. Costa Rego deu, então, o seguinte
aparte:
.— V. Ex. ': um despeitado. V. Ex. que-ria que o "leader" apoiasse a sua políticano Piauby. Mas o Sr. Antônio Carlos não es-lava para se mctler em camisa dc onze va-ras, e é por isso que o nobre collcga vemaqui trazer o seu voto de desconfiança...
Trocaram-se apartes entro os Srs. CostaRego, Pires e outros "leaders". O Sr. CostaRego eonlinuou. Disse que ali estavam reuni-dos os "leaders" por um motivo que o Sr.Pires não ignorava: para a deliberação deuma supposla falta de confiança da parte

da maioria da ('.amara no Sr. Aulonio Car-
los. Portanto, Io.los os "leaders" que ali so
achavam o porÍ|il. haviam Ia dias o.-eo-
Ihldo o Sr. Aulonio Carlos como deposll.-irlo
da confiança de todos. Ora, c Sr. Joaquim
Pires não escolhera o Sr. Antônio Carlos
para "lender" da maioria? Não lho dera oseu voto ? Como, pois, vinho dizer iiuo nc-
ecllavo a renuncia pedida 9 O (pie S. Ex.
devia fazer, para ser coherei.te, era não
comparecer A r.uiniào convojadíi pelo Sr. pre-sldento da Cantara, concluiu o Sr, Costa
Rego.

A REDACÇÃO DA NOTA
l"uidaram-se o.s debates, ti Sr. Astolpho

propoz, então, que o Sr. Costa Rego redigis-
se uma noto, para ser dirigida A imprensa.
Estn proposta foi ncccltã unanimemente, mos-mo pelo Sr. Joaquim Pires.

Depois de redigida a nota, foi ella submel-
tida A consideração dos "-leaders"; sendo fei-
ta unia pequena modificação na parle final,
modificação com a qual o próprio Sr. Costa
Rego concordou.

A "MANIFESTAÇÃO"
A propósito da "manifestação" dc solidrtrie-

dade ao Sr. Aulonio Carlos, a que a nota serefere, houve varias propostos. A primeira con-sislirla mi ida, em massa, de Iodos os prese«lesA casa do "leader".
—Mas isso dá uma idéa dc procissão, atalhou

olguoin,
Houve risadas, e a proposta caiu. Propoz-scdepois que se enviasse um telegramma "sub-

stancioso", assignado por Iodos. Esta propôs-ta foi aeccita. Mas quando jA se eslava aedi-
gindo o lelegraniina surgiu uma terceira pro-posla: que o Sr. Astolpho Dutra, como o pre-sidente da reunião que linha sido, fosse ao Sr.Antônio Carlos desenipeiihar-se dn missãoacompanhado de Ires "leaders" dc sua esco-lha. Esla foi a proposta vencedora. O Sr. As-tolpho convidou, então, para acompanhai-o umleader do extremo sul, o Sr. Vespucio, dabancada do Rio Grande; um do centro, o Sr.Rodrigues Alves, da bancada de S. Paulo, e oterceiro "leader" foi escolhido do extremonorte, o Sr. Juslininiio de Serpa, da hancada do1 ara. Apezar dessa resolução, compareceramindividualmente A residência do Sr. AntônioCarlos vários "leaders".

A NOTA OFFICIAL
Quando o Sr. Costa Rego redigia a nota of-facial que foi enviada A imprensa sobre a reu-nano dos "leaders" ciai casa do presidente da(.amara, o Sr. Joaquim Pires inlerpellou o Sr.Aslolpho Dutra:—O' Astolpho, ar. minhas palavras vão serrelatadas nesta nota.—Si você não faz questão, acho melhor quese nao de noticia.—Enlão, o melhor é não me darem como pre-scnlc, replicou o Sr. Joaquim Pires.Kassimse explica o motivo de não figuraro leader do Piauby nem entre os presentesnem entre os ausentes na nota official da reu-
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A CRISE DO PAPEL
fl acção dá l-ssociaçÊso^e

Imprensa
Do nosso collcga Dr. Raul Pederneiras, pre-sidente da Associação da Imprensa, recebe-mos a seguinte communicação:"A propósito da grave questão do papel emcrise, justamente corianaentada pelo A NOITKde 10 do corrente, cumpre-me accresccnlar,informando, que a directoria da Associaçãode Imprensa ba um mez começou a estudar oassumpto, procurando um meio pratico desolução. A impossibilidade, infelizmente re-conhecida, de reunir os proprietários e ad-minislradores de jornaes desta cidade, fezcom que a directoria me incuifibissc de pro-curai-os c consultal-os pessoalmente c obterde cada um os pareceres e àlvitfes, somman-do afinal o parecer da maioria e apresentara-oo um relato orientador. Ha muito iniciei cs-se movimento; embora tenha perdido os pri-meiros passos, pela diffieuldade de encontrara tempo, e em horas próprias, os primeirosque procurei, — pretendo continuar a perc-gnnaçao, com a esperança de levar a bomtermo a commissão que me deram. Cabe,

portanto, nesta importante questão, a prima-zia A iniciativa da A NOITE e A Associação deImprensa, da qual participam esforçados opc-rarios que lutam sem tréguas em prol da le-
gitima união da classe, lão descurada entrenós, infelizmente.

Com toda a estima de sempre, etc. — RaulPederneiras."

U^5p A Clinica Estellita Lins não ê co-
operativa nem sociedade de auxílios mútuos,
mas um estabelecimento montado com os re-
qúisitos da moderna sciencia e onde os Srs.
clientes encontrarão um corpo clinico com-
posto dc especialistas conhecidos e critério-
sos, que os poderá attender sem obrigações
outras que a dos honorários da consulta. Pos-
sue a Clinica um bem cuidado Laboratório de
analyses, serviços de medicina, cirurgia, gy-nccologia, vias urinadas, clectricidade, raios
X, etc. Entre os distinetos clínicos encontrará
V. S. os Srs. Drs. Getulio cios Santos, Pedro
Martins, Almeida Mello, Carlos Coelho, Fran-
cisco Rocha, Estellita Lins, etc. A clinica fun-
cciona durante todo o dia, sendo o horário
das consultas das 14 As 17 horas.
RUA DOS ANDRADAS, 52 — Telephone 1736

(Por cima da Pharmacia Luso-Brasileira)
Attcndè a chamados c soecorros de urgência

¦ -SHHB, .

DR. A. COSTALLAT
RUA DA CARIOCA, 30
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we-almirante HurTado
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O Sr, BlilIBon tnx deeliirnenes so-Uva o iornóolmonlo du uriiuos úV,mv/. Vernwllm ttmerieimn 1111 Al-
leinnnlm

LONDRES, lil (Mnvns) ~ No decurso de
uma entrevista quu leve 110 "P.roltfn Qjfflco"com 11111 rrpresenlauh! da "Associated Press",
SJr Mmirlcu liun-.rn declarou, em nome do go-
verno brllnnnlco, que n ai 1 ilude dosto, a res-
peito das remessas da Cruz Vermelha di-sti-
nadas A Allemànha. & perfeitamente clara.
Estamos promplos, disse o Sr; llunsón, a per-milIir a passagem dc artigos clínicos consl-
gniidos a qualquer dns sceçôcs dn Cru/. Ver-
mellm ainerieaua (pie exercem as suas fun-
eçòes uns potências ceiitraes, desde (pae tenha-
mos todas as garantias sobre o seu emprego.

Todavia, não estamos dispostos a consentir
na importação geral desses prudiielos, porque
alguns dellcs, como a borracha, poderiam ser
empregados em objectos militares. Um jornal
leehiiieo iilleináo, consagrado As applicuçõcs
dn borracha, dizia cm 17 de selemhro do nuno
findo quo as então recentes medidas (ornadas
pelo governo imperial asseguravam A Allemn-
nhn o fornecimento da borracha necessária pu-
to os serviços de saúde do seu exercito,

Temos, portanto, o direito dc mostrar una
corto sceplielsmo perante ns historias do inl-
naigo com rcspcllo nos enfermeiros que elle
diz lerem morrido em conseqüência dc infe-
cções occàsloiaadas pela falta dc luvas de bor-
racha.

Durante a guerra franco-nllcinã dc 1870, os
alleinãcs prohihirain a entrada dc forncclmen-
tos médicos em Paris; durante n guerra actuai,
clles prolilb.ni a exportação dos seus livros
de medicina, dizendo abertamente que é pre-
ciso impedir por todas ns fôrmas que os outros
paizes se aproveitem da sciencia allemã. Além
disso, os nossos inimigos ainda não monifes-
taram a menor intenção dc perniitlir a caitro-
da de arllgos medicos no Reino Unido; c o
seu bloqueio submarino é nberlanaenle dcsll-
nado a barrar a passagem dc toda c qualquer
espécie de fornecimentos.

A Allemànha é ainda a ponlcncia que violou
de propósito deliberado a Convenção de Gene-
lira, tentando torpedear o navio-hospital "As-
tui-ias" c torpedeando o navio-hospital "Por-
tugal", o que. causou n morlc dc um grande
numero dc feridos e dc enfermeiros. Accusa-
ções dc criieldad': feilas por gente que prncc-
dc desla fôrma precisam de ser verificadas
com o maior cuidado para se apurar a ver-
dade.

Quanto ao direito de interceptar a passa-
gem de fornecimentos médicos, aião resta du-
vida que os aluados podem cxcrccl-o. Esses
artigos nunca foram considerados nas guerras
anteriores como devendo beneficiar dc um Ira-
lamento de favor."

LONDRES, lii (A. A.) — O Sr. Mauricc
Bunscn, entrevistado por um redactor da"United Press", declarou que a Inglaterra
permilte a passagem dc artigos destinados A
Cruz Vermelha norte-americana cm serviço na
Allemànha, mas não poderá consentir que cn-
Ire esses artigos figure a borracha, porque as
autoridades allcmãs a desviariam para fins
militares, '¦«¦ <t> ¦__¦

NAS FKENTES KLSSAS
Os ruissos ameaçam a rctnfjitarda
dos tnreos em BiiQdad—Os nlle-
«aãt-s preparam mn ataque a Iliga

]>ov mar e per terra
LONDRES, 13 (A NOITE) — Dc Pctrogra-

do foi recebido o seguinte comniunicado of-
ficial:"As nossas tropas atravessaram as monta-
ubas da fronteira turco-persa c rechassaram
o ininníio até Kraiuikin.

Prevêm-sc graves : acontecimentos naquella
região. Os soldados ido grão-duque NicolAo já
se acham á entrada da Mesopolamia c avan-
çnm ameaçando a retaguarda do exercito lur-
co que se acha cm Bagdad, o qual terá em
breve cortadas as communlcnçôcs com as íor-
ças que operam ao sul contra os inglezcs."

LONDRES, 13 (A. A.) — Os turcos tem
repetido infrutiferamcnle os olaques As posi-
ções russas ao sul da região dc Diarbekir,
onde o exercito do grão duque Nicoláo con-
tinua a avançar na direcção de oeste e sul,
acompanhando de perto o movimento das li-
ilhas que avançam no sul dc Platana para
oeste e a oeste de Erzitigham c Kbarpont. çcm parte fazendo caminho para o sul da Mel
sopotamia, com dcílino a Baffdad.

LONDRES, 13 (A NOITE) — Noticias vin-
das dc Pclrogrado dizem que os Allemães cs-
lão preparando, apressadamente, um ataque
simultâneo a Riga, por mar c por terra.

"*n> *<»- Ate
NOS BALKANS

A Grceia quer embaraçar a acção
dos alliadôs — A Bulyaria retira
tropas de Dobrudja — Os alliadôs
fazem incursões no território hul-

rjar o_.
LONDRES, 13 (A NOITE )— O governo tia

Grceia i-esolveu impedir que os tropas servias
atravessem o seu território para se reunirem
aos aluados cm Salonica, com receio de uma
represália da parle da Allemànha.

Os alliadôs, entretanto, recorrerão A força,
si preciso for, para obrigar o governo gre-
go a definir a sua posição, estando jA os di-
plomalas aluados em Athenas instruídos pa-
ra agirem dc accordo com as autoridades mi-
litares.

LONDRES 13 (A. A.) — O "Daily Telc-
grapb" publica cm sua edição da manhã um
telegramma dc Odcssa, dizendo que a Bulga-
ria retirou de Dodrudja 36.000 soldados, que
partiram, acompanhados de artilharia de
grosso calibre, para logar ignorado.

LONDRES, 13 (A .A.) — Noticias de Atbc-
nas dizem que continua a haver pequeaios
encontros entre os franco-iiiglezes e os bul-
garos na fronteira greco-bulgara, tendo os ai-
liados, ein mais de um ponto, feito incursões
vicloriosas no território da Bulgária.

A INAUGURAÇÃO
JDOJiORTO^aBOTA^CO

«_. FLUMINENSE

Uni aslKCto curíoslsslinò do acto inaiajiiral de hoje, cm que tomaram //arte tra
mil creanças escolares, Ao ludo, a comitiva presidencial; d frente, o Sr. Wcn*

cesldo e Exma, senhora.
Acompanhado dos Srs. laaintslros da Agrl-

cultura c da Marinha, o Sr. nrcsidenlc da Rc-
publica foi boje, pela manhã, inaugurar, no
bairro do Fonseca, de Nictheroy, o Ilorlo Ho-
tnnlco do Estado do Rio,

S. Ex., que foi recebido na ponte Central
da Companhia Cantareira pelos presidente do
Estado, secretario geral, prefeito municipal,
presidente da Câmara Municipal, presidente
da Assembléa Fluminense, senadores, depu-
lados federaes c cslnduacs, vereadores, d ire-

í-L / ¦**.<:?:':'«í.S_."¦¦¦ r. t A-l-:'. ¦.

Os Srs. Wencesláo e Nilo contemplando
um laboleiro dc mndqj

dores da Associação Commercial dc Nicthc-
roy, inspeclor da 4* região mililar, comanan-
dante c of finalidade do 58" batalhão de ca-
çadores, representantes da Sociedade N. de
Agricultura, commandante c officialidadc da
Força Mililar, chefe de policia e outras auto-
ridades e jornalistas, chegou A alameda de
S. Boaventura, As 9 horas c 20 minutos.

O Sr. Wencesláo Braz, que percorreu todo
o Horto, ficou bem impressionado, pois leve
oceasião dc verificar que no Estado do Rio
não se descuida da agricultura.

O Sr. José Bezerra tambeaaa moslroai-sc bem
Impressionado, lendo lido palavras elogiosas
parn o governo fluminense.

li realmente o Horto, que se acha aos cuida-
dos do Sr. Eduardo íilslcr, excedeu a expe-
ctntlva do povo que ali, cm massa, compareceu
pura vlsitnl-o.

Em um pavilhão adrede preparado, foram
servidos ao Sr. presidente da Republica e A suacomitiva o pessoas gradas chocolate, doces cca fé.

Ao se retirar o Sr. Wencesláo Braz, foi
S. Ex. saudado por um guarda do Horto, de
nome Olavo Gama.

Causou bello aspecto cerca dc 3.000 aluna-
aaos das escolas publicas entoando bymuos pa-triolicos nas colunas do outelro, lendo sido
o Sr. presidente da Republica delirantementj
ncclamado.

Na praça Marlim Affonso prestou as devi.
das continências ao Sr. presidente da Itepu.
blica uma companhia dc guerra do .8° bula-
lbão, sob o commando do 1" tenente Rey-
naldo Lourival, e A entrada do Horto uma ou-
Ira da Força Militar, commandada pelo teneu-
te Júlio Freire Gameiro,

Pódc se calcular em 10.000 o numero de vi-
si lautos Aquelle departamento fluminense, ou-
de se encontram reproduetores da raça suiua,

O Dr. Ataliba Lepage, director dn Escola
Normal dc Nictheroy, e superintendente, foi
muito felicitado pela idéa de tomarem partiíaa inauguração os alumnos das escolas pu-
blicas.

A festa terminou As 12 horas, tendo o Sr
WcnceslAo Braz regressado a esta capital, na
lancha "Olga", do Ministério da Marinha, áí
10 c 20.

Na ponte dns barcas, em Nicthcroy, o cor-
dão dc isolamento foi feito por guardas mu-
nicipaes c agentes do Corpo de Segurança.

Na exlincção de formigas que assolavam
o Horlo, prestou bons serviços, applicando
foranicida "Sehomakcr", o Sr. Viriato Ba:
tos Schomalscr.

Aos alumnos que tomaram parle no festiva!
fornm servidos café, doces e frutas.

O Dr. Nilo Peçanha. presidente do Estado.
e coronel José Malloso Maia Forte, secretario
geral, foram muito felicitados pelo exilo d.i
inauguração.

O SR. ALEXANDRINO NÃO ASSI3-
TIU A' FESTA

O Sr. almirante Alexandrino dc Alencar na.
assistiu hoje, cm Nictheroy, A inauguração do
Horto Botânico do Eslado do Rio.

O titular da pasta da Marinha apenas n i
lancha "Olga" acompanhou o Sr. presidente
da Republica alé ao seu desembarque na

| praça Marlim Affonso.

o"£©_tte" ia tocada

«*•*»
A GUERRA NO MAR

Um submarino inglez mette 
~n

pique um transporte austríaco
¦ -m

LONDRES, 13 (A NOITE) ai o Almiranta-
do recebeu communicação de haver um sub-
mariro inglez torpedeado e mettido a pique
um grande transporte austríaco.

Õ Sr. vicc-almtrante Munoz Hnrtado, o ultimo á direita, tendo ao seu ladorepresentantes das autoridades brasileiras, o Sr. ministro Zanarlu e a sua
familia

—***—
Blixir de Nogueira — Único que cura syphilis.

¦— i -lem» i

des, Lopes Sá _ Comp. '

cigairos mis-
tara para 3<)0
réis com brin-

Conforme era esperado, como antecipámos
em nossa edição de hontem, chegou hoje, ás
10 horas, a bordo do "P. de Satrulegui", o
vice-almiranlo Dr. Joaquim Munoz Ilurtado,
que oecupa no Chile o mais alto cargo da Ar-mada.

O Sr. almirante Muúoz Hurtado ha trcs an-nos que permanecia na Inglaterra, íiscalisan-do a construcçãò dos "drcadnoughts" para nRepublica do Pacifico.
Quando estalou a guerra européa e lendo si-

do requisitados pela Inglaterra os mesmos"drcadnoughts", o Sr. Mnfioz deixou-se ficar
na Europa, estudando os progressos o A effi-
cacia da marinha na guerra «dual, , ,,.._.

A bordo, procurámos ouvir a opinião da
mais alta patente da Marinha chilena, qnò
gentilmente escusou-se dc falar sobre as ma-
rinhas das nações cm luta.

Receberam, a bordo, o Sr. vicc-almirantc
Munóz o Sr. ministro e cônsul do Chile è um
ajudante dc ordens do Sr. ministro da Mari-
nha.

Em embarcação da Marinha, desembarcou
no Arsenal de Marinha o Sr. vicc-almirante
Munoz, que recebeu continências devidas ao
seu posto por uma companhia do Batalhão
Naval,

Após o embarque, seguiu S. Ex. para oHotel dos Rstrangeiros, onde esperará íi pas-Isagem do "Ortega" pelo nosso porto.;

FIDALGA
Com ella ninguém se illude,
Ella é a cerveja sem par,
Fazendo htm á saúde,
Satisfaz ao paladar.

O QUE S. EX. NOS
DIZ DA GUERRA

A palestra leve e variada, embora breve, dc
política nacional c estrangeira que IravAmos
com o Sr. Dr. Álvaro de Carvalho, a bordo do
"P. dc Salustegui", é digna de registo pela
manifesta imparcialidade com que S .Ex. nos

fala da conflagração
noa, européa c pela fran-

!queza 

com que expõe
seu juizo sobre as
apregoadas reformas
políticas do jiosso
paiz.

O Sr. Dr. Álvaro de
Carvalho, o "leader"
da bancada paulista
na Câmara dos Depu-
lados, Iransmiltia
suas impressões dc
viagem pelo Velho
Mundo a seus collc-
gas dc bancada, quau-
do subimos a bordo c
nos acercámos de £.Ex., solicitando uma
palavra da grande
guei-ra.— Os alliadôs, disse
com cntbusiasmo o
deputado paulista,
continuam cada vez
jnais confiantes na vi-
ctoria c o ardor com
que procedem aos pre-

paros militares ê como que uma expressão
clara da convicção inabalável com (pie as tro-
pas aguardam os destinos triumphantcs das
armas aluadas.

Depois de Haver descripto ligeiramente sua
chegada A Hesbahba, o Dr. Álvaro de Carva-
lho lembrou a discussão geral que então cn-
contrára em torno A nota dos Estados Unidos
ao governo allemão.

Como pedíssemos a S. Ex. uma impressão
do sentimento dominante do povo hespanhol,
em face da guerra, obtivemos a seguinte res-
posta :— Posso dizer, com firmeza, que a Hcspa-
nha & francamente germanopliila. Atlribuo lal
sympathia pela causa contraria aos aluados A
influencia predominante naquelle paiz do
clero e do militarismo.

Passando a conversa sobre o que pretendiafazer o Dr. Álvaro de Carvalho, ua presentelide legislativa, S. Ex. declarou que vinha tra-
balhar de accordo com a política paulista.

FalAmos-lhe então sobre a carta do Sr. Ruy
Barbosa ao Senado, a qual, dissemos, affirma"que o momento _ de reformas."

O Dr. Álvaro de Carvalho respondeu que na
pratica 6 contrario, no momento actuai, a rc-
formas que Iratem, por exemplo, de alterar
o pacto constitucional.

S. Ex. é de opinião que a oceasião é dc
ponderações.

O Dr Álvaro de Car-
valho

Os moageiros de Valladolid
ameaçam paralysar o

serviço
tr »APWP' '? (IIilvas) — Os moageiros deValladolid reclamam do governo a diminuiçãocias tarifas de transportes de farinhas. Casonao sejam attendidos, ver-se-ão na necessida-de dc paralysar o serviço a partir de 25 docorrente.
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COLLYRIO ™»«»nfcmmaç8_»do.
MOURA BRASIL Rua U^°ayllna, 87
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PiijâlM perra
A

DAS
MOBILISAÇAO DO PESSOAL,
MINAS DE METAES

LISBOA, 13 (A. A.)—A casa armadora liur-
nay ponderou ao governo a conveniência de
considerar mobilisados, continuando, porém,
nos respectivos serviços, os engenheiros e
pessoal trabalhador nas minas de nietues.

A BUENOS AIRES CHEGA UM TE-
LEGRAMMA DE NOVA YORK COM
UMA COMMUNICAÇÃO DE UEKUM.
VIA AMSTERÜAM, INFORMANDO
POR UM RAÜIOGRAMMA DE GUA-
NADA QUE REBENTOU UMA I!KV«
LUÇÃO EM LISBOA.,.

BUENOS AIRES, 13 (A. A.) - Os aaaaluli-
nos desta capital publicaram boje um ti
grainma dc Nova York, dizendo ter sido a
recebida communicação de Berlim, via Am.
lerdam, informando que para aquella capil
fora passado um radiogramma de Granada
annunciando que rebentou em Lisboa uni.1
grande revolução com o fim de depor o g<>-
verno, matar varias personalidades políticas
e restaurar n monarcliia, lendo adherido a
movimento ns forças do Exercito.

A respeito do alludido telegramma interin-
gamos o Sr. coronel Abei Botelho, minislia
de Portugal, que nos autorisou a desmentir,
cm seu nome, cssa noticia, sem fundamento
algum, necrescentando que os telegranim.
officiaes, recebidos por S. Ex., confirmam em
absoluto a estreita união entre o povo e o
Exercito a favor da guerra com a Aliei
nha.

--?—-e__3í£-Ü*.—<•¦
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Para a protecção de cada!
iam deve-se pedir senaprci

EmulsâodeSoíf5
com a marca do homem

com um bacalháo
ás costas
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Uma comia de motocycieia
na avenida Beira-Mar?

¦ \

Elixir, dc Nogueira — Caro rbeuanatism»,-

Instituto Secundário Feminino
RUA DA QUITANDA

Teleph. Central, 2.0!>3
Direcção pedagógica da Inspectora escolar

Esther Pedreira de Mello, c das professoras :
Maria Joanna Palhares e Maria Soares Vieira.

Cursos : preparatório, normal e secundário.
Aulas diárias : das 14 1|2 horas ás 18 1|2

horas.
Preparam-se candidatos ás Escolas Superlo-

res da Republica e á Escola Normal do Distri-
cto Federal. Curso normal completo. Ensino
de accordo com os programmas officiaes.

Estão abertas M matriculas para sovasturmas.- - ¦— - - - — "

Parece que sim
Corria á farde na policia que se roa!ir-:¦amanhã ás 8 lioras, na avenida Beira Ain

do Monroe a,o Mourisco, uma corrida <
motocyclos. A noticia eslava sendo r«
bjcla com desconfiança, por parecer iiici
vel que a podida consentisse na rva'Ai i
de tão e..tfavagá„ie idéa.

Na Inspeciona dc Vehiculos, p-réni, n
garantiram que o facto é verdadeiro,
que os promotores do nerigóiO cl.veriim.'
to liu1ia.ni real me nie obtido o necessário ci
sentimento dá autoridade ronipeíeirc

Não cp,la;am infelizmente no espira.o d
autoridades as considerações feia-, em v
rjos jornaes sobre a inconveniência dc?
corrida, - sobre a esdrúxula \iéa dc
converter a nessa principal a/teria em pi
ta dc co ridas.

Deus queira rm. nao se realisem a^ pi
visões dc quantos receiam que a laaneaa:
vel benevalencta das autoridades não tenl
conseqüências funestas.

--— ^-a3FM»>—•-

Elixir dc Nogueira—-Milhares de attes
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Quereis apreciar bom e puro caiaV i
Só o PAPAGAiO

_H-«__WaK-ff-»-S*X"--5>3
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í IfiL tí&S,
a-

a-
lia

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade.
Oculisus. Largo da Caraoc_ 83 sobrado.
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Como o governo ampara
a mais revoltante I

agiotagem |- ,,,,
0 c;ue nos tli3se o dlreotor da

E. F. itapura a Corumbá
y_ roíiiü-; a larue r.rosurodo_ pelo hr, Dri
futro l!.iu:„ clireu.i i.i _.stt*ai%Mlu I-cr-
ro Itapura ;i Corutuort, que nos forneceu

j ;n s''-..iulc> v ormaçues a propósito da
i local que iionlein ptiottcAmòs suo o titulo
íacrioo:
['•' cl-ln cb/ mezes (|ii<: o> funceionarios d:i
lEstrndu não recebem o< seus vencimentos!
,'E como é ••-••irai, passam Iodos, dcs.iu
os engenheiros aos operários, pcias mniorcíj
privações, tenda muitos d/ilcs visto c^o-
tnr-sç iiiicii.imeiiR' o credito de que por-ventura gosaynui, A' vista dessa sicuacilii
e como «uiiica providenciai, que poderia*!e momento ser tomam em beneficio da-
quella gente, havendo mesmo operarioj que
já soliri.uu fome, a directoria di listrada
resolveu loniar a sua rc.ponsabilidaiVc n pa.
gamento nus fornecimentos feitos aos luu«
coionarijs c operários. Esses fornecimentos
são lançados nas caderneta-: rins interessa-
dos, pcios -piecos correntes no mercado.;.
l" c natural que após tantos mezes de atra-
so, os próprios pequenos fornecedores le-
itlimu vism csgoiauu a sua resistência e
que actuaiment. sõ possam continuar a fa-
«cr adeantamentos os que disponham de
vastos recurso, para esperar.

Mas, que culpa tem ni;tn a directoria da
Estrada?

Quanto ao desconto ile vales, também á
directoria nflo pócVi caber a rcspousabili-
nade de que elles sejam negociados a 20,
tiü, '10 poi cento, ou até mesmo que sejam
iladus ou rasgados.

O operário pede um ccriificadp do seu
tempo de serviço, e esse certificação níiu
pódc ser recusado.

O Sr. Dr. Firmo Dutra C o primeiro a
lamentar que esses fados se dem; e a
prova de que essa situação o afflige muito.
ú que elle eslá aqui no Rio ha mais de
um mez, trabalhando quasi cxciusivauieu-
te em coiiseíjiiir que seja distribuída o cre-
ilitn ila Itapura a Corumbá. Com esse fim
tem ido diariamente ao Ministério da Fa-
zenda, e devido á sua tenacidade já conse-
jitiiu que seja distribuído credito para pa-
gatnento dos quatro primeiros mezes de
1910.

Quanto aos cinco mezes que ficam fal-
tando, e referentes a 1915, só d,e junho
cm deante se poderá regularisar a situa-
cão.

O Sr. fJr. Firmo Dutra diz que não in-
daga nem quer saber qual o culpado ou
culpados desse vexame; ipicr, porém, que
fique esclarecido não lhe caber a re-
sponsf.hiiir.fidc, ainda mais porque a Es-
trada recolhe regularmente ao Thesouro to-
cias as sua rendas.

k para evitar novas reclamações, elle
vae hoje mesmo tclcgraphar ao seu re-
preseuiante na directoria da Esteada re-
commendando que sc suspenda completa-
incnlc a praxe — aliás adoptada a pedido
dos pioprios operários — de se garan>
tir o pagamento dos fornecimentos.

O director da E. r. (tapuia a Corumbá
pedilrnos ajuda que declaremos ser com-'
plctamènte inexacta a noticia de que as
rendas cia estrada tenham diminuidio; nuu-
to ao contrario, cilas têm apresentado ani-
mador aüginento.
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foi um alarma na rua ci. Saiulc. A mui-
lidâo, fine assistia a nma partida de "fool-
i.ail" próximo, corria desordenada, augmeu-
laudo o tumúito, que foi cessando á upprn-
Kimação de numerosa força t!e cavallaria de

-'' Ml-
¦ -¦•>'• %§*$' ..'¦ • iffs ,m

' 
?'.'''.':¦ S-%'j'& ¦y''-:y--''^y'yy^

[' •¦ ':tyyjy '" 
'.'¦'- 

aWXí
¦"¦:' yy^^: ¦ -<¦¦' :'yiyy
.:'¦" ¦•¦ .?:»i;I;í' ':¦/- ¦y.yiy

í ¦;:;; '¦»: -SÉi;; w
»

',;. ¦¦'¦//¦':¦'¦;¦¦ \-:. ~:i¦¦¦;'¦¦-y :;¦£-¦¦ 
.':';'.¦¦;¦¦¦;¦{*y.&i

.'<-.in'í^;__tK_tóTa.'»-^-m-_e(^t-:M»-ijaJ^^

¦Manoel Ntaarclh, a praça 573. quasi Ign-
chado pelou desordeiros

policia, chamada para manter a ordem.o eommissario Alfredo Costa, do 2" dis-tricto, conseguiu então apurai o facto.
Aehando-sç de serviço ;i ma da Saúde a

praça de policia Manoel Alves Nazareth nu-mero 578, da 4" companhia da Brigada Po-licial, loi chamada para observar uni desor-deiro, creoulo espadando que, saido hoje da
.Oelcnção, promovia distúrbios numa "tendi-
nha" junto ao becco do Escorrega. Esse
creoulo, cujo nome é ignorado, ao approxi-
.inar-se o policial, contra elle investiu, teu-
tando desarmal-o,

O 57.S travou luta, cin que perdia, subiu-
gado peia fortaleza do creoulo. Passados ai-
fímis instantes, o 57S apanhou o sabre, paraintimidar o desordeiro q;;:-, ao contrario.
mais se enfureceu,

. A lula tomara enormes proporções, comi'••i auxilio de outros desordeiros, que vinhamem ¦.soecorro 
do creoulo.

O 578, vendo-ac cm perigo de vida, fez usoua insto!.-), detonando-a para o chão. O pro-
jeelil, 

resvalando, foi ferir num pé Agenorítnmos cie Alcântara, operário da ImprensaHavaí, que caiu. Os companheiros deste, que-íogavam foot-bull", fizeram causa com-.num com o grupo de desordeiros, quasi Ivn-cbnndo o policial, que ficou bastante ferido,
d- Zí -,rdVes-'1'1'a dn íor" d0 cavallaria, os
}re é In . 

fu*,r»™. 
fpulc. presos alguns, cn-tie d Ics o creoulo. Em caminho íiiri n ri"

ilegacia novo tumulto fl™, de que «aproveitou elle para fugir

«r.ori^t^d.Sro.*0rt° ÍnCIUCrÍt0 J1°
fí.ns tarde, conseguiu o comiulssarío Costa' 
o ca V^r^T^' } SS

,i- . i i i ,elIe ® desordeiro Valentim
Hcll:';'« hoje acabou o cnmpri_Sí-i icna ,i que cora condeuirtado,-- - •-- ,

j

eS úb maE6[Ulfímas noticias
da guerraA CONPBRBNCIA 1)0 flt. TBIXBI-K.V MENDES

A data nacional do bojo lambem (oi rom-
memorado pelo Apoitolado l»oslHvlsln, mBitreJa da Humanidade, à rui Ueujamlii GoiHstunt,

Coufornie as prasos dn ivllfilllp positivistaa conferência do pontifico Dr. Teixeira Men-
des precedeu a .olitmnldndo da oração.A capolln oitava quasi renleln, Muitas ín-inilias estiveram presentes J bolomnldade de
hoje.

A' direita dn pontífice, bandeiras cm tn>-
pheu iiriiiiiiilftv.ini o retrato a óleo do Tousí
fiiilnl-Louverluvo, o heróo negio da abolição
du escravatura africana,

Usou, então, da palavra o Dr. TeixeiraMendes, lazciulo uma coilfeitncla lilstorletsobre o farto da nbollefio d.i escravatura,
Alliiiliu, a principio, ã oiiuiiicipitcão dnsescravos nn llra-.il, por decreto do 1MH. us-MKiiado pela prlncoxa Isabel, commcntauddo trabalho nboll.lonlslii nuo »> precedeu c cr.esforços Improíluuos iiroiflgallsados pelos eslcrovoeralos para o retardamento da salulate ii.oiali.Midor.i medida.
Passou depois n considerar o movimenta

occldentol  sentido do eslabolccinionto de-
rinlllvu dos Direitos dn Homem, da l.iher-
daile, da ICgu.ildadc e ila [''ralurnldadc,

Lstiidii a revolução francozn o suas conscJrjucnclas. Aprocisndo a ncçho do NopolcãdHonaparlc -- a qucin laxa du homem o maisncrasto a humanidade que regista a IUstojria — aflirma quo aos que o endeosam c oiiilmirnm nenhuma razão assiste; ríaiioloã"npparcceu no scennrlo das lulas (juanilo cn-coiitron a I-ra.ivi no npo«.o da sua gloria,Vlctorlosa. Tudo lhe íoi favorável. Pura iircallsaçuo de seus planos, eeru>u-sc de lile-ralos, sclontistos, etc., aos quaes prodigali-sou favores e títulos noblllarchlcos, captnnjd<-lhes a sympnlhin, e, para u reallsacão dosonho da dynoslia que na França queria int]
plantar, nao hesitou em divoreiar-se, pe'omotivo dn esterilidade de josephina, pretex*tando. porem, que elle, o homem forte, evtraordinarlo, fora n esse casamento levado
por coacçno... E assim venceu c assim, ar-rastando a Irançi para a situação de ondeella acabava do sair c para onde não deve-na ter voltada, nttrablu-lbo os ódios du liu-ropa, para afinal, recuando sósinho da llus-sia. ser desbaratado c vencido, de maneira
por epie nunca o foram César c os grandes
generaes incrcrcdorcs de tal nome.

K, nestas con.ildcrac5.es. cm coinmentarloiallude a reeenle ícvolução irlandeza. Os ir-landezes, diz, não se consideram c não osao do facto inglezes, mas por estes dumi-nados, conservados cm jugo. A rebeldia, pol_{tinha sua razão lie ser. Apoiarem-se, porém,os irlandezes, uo elemento germânico, dan-do-ilie apoio, para vencerem na renlisnçüo desuas aspirações, isto a posteridade não lhes
perdoara, porque favorecer a victoria do c'e-mento acrmaiiico 6 contrariar
dn humanidade;, ó sacrifica
solidariedade humana.

Demais, a Historia nol-o mostra, a Ilu-maiudatlc tem de ser guiada pela França.i assando a segunda parle, mostra a acçãoelevada de lous.iaint-l.ouvcrture, (( "gciieral
dos exércitos do rei para o bem publico-.r> fundador (]a Republica do Haiti, que, emI/•».., enviava aos escravos do norte o se-
guiiite appello, que se encontra nos ArchivosNacionaes, em França:"Gamp Turel, 29 de agosto de 1793,Irmãos c aniigcs -- Eu sou Toussainl-Lou-
verturc, meu nome talvez lenha chegado alevos. l-.mpreheiidi a vingança. Quero que aegu.-.ldade c a liberdade sejam uma realid-il"cm S. Doraingúi. E trabalho para isto. Uiii'-vos a nos, irmãos, c combatei cemnosco nelamesma causa"...

Terminada a conferência, o órgão tocou ohymno nacional, que todos ouviram de pi csilenciosos. *

EM CAMPOS ...,,.,-.;:,.:.:-:,^y;r:l.
CAMPOS, 13 (A NOITE) - Acaba de real!-sar-sc. na Jisçola de Aprendizes, unia brilhan-te lesta cívica, comparecendo cerca de 200alimnios. Fez uma bella prelecção o professorAid,. Muvlnrt, e o Ur. Thiers Cardoso, direeloda lvscola, encerrando a sessão, mostroualitmnos a acção de José do Patncampanha abolicionista c saliciilando o factode ser elle eampista e ler sido aqui, antes do

grande tribuno c jornalista que fui, aprendizde uma olticina de ferreiro.
A fesia terminou na maior alegria. Os ai um-nos cantaram os hymnos da líandcira e Na-cional, erguendo vivas ao Brasil, ã Republicac aos paladinos da cruzada do abolicionismo.
O corpo discente da Escola de Aprendizescomparecerá, á noite, nos tlicatros Criou eS. Salvador, gentilmente convidado pelas rc-

spcchyas empresas para assistir aos especla-
culos que em ambas se realisaui.
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0 Sr. presidente e a data
de hoje %

Em coiiúnemcração á data
Sr. VVeiicesláo Braz recebeu gio de telegramioas das altas
do paiz e pessoas gradas.
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Os allomães om ai-
iuaçao crítica na

coluna 265
J'.lllJ.s, /.•/ (JlaruH) — O lnlml(i'o'<iln-

mu hontem com extrema violência tllrer-
mim ponto» tlti niiHHu linha, mas em toiloá
foi repelIUIu e ohvlffttílo peto uosun intensa
Puta a procurar refugio nau sua» Uniam,
(lehiuntit no enmpii montões ite cUlUu'01'08.

.In uohhuh 1i'0]ui9 proflradlram om tortos
o» pontos em que aludiram os allemães, w>-
(tlitunicutc nun posições das priirimiittules
ilu euiiiim 'JOB, onilo a slludçiío dn tnlmioo
(• c.elremamenle crlttcu.

As feltres iie';ôes real lua das ullimaincn-
te permiltem «o.s üofonsoroa das nossas li-
niwn conservar o terreno conquMailo v
manter o domínio absoluto das po8tQÕC8 es-
acnetaoB,

A dtsereeito e a sobriedade extrema dos
ulHinos boletins allemães sobre as opera-
ções cm Verdun são multo significativas.
Demissão de um mi- v,-*-í>snisiro ailemão ^$$|*?'

/IMsi/;/.'o.ím, in (Jíavaa)i."'-—- Tvle-,
O mm ma official de. Berlim;

'"O Vr. Ueulbruceli titemltitt-sc (To curt/o
de ministro do Interior."

A pubUcação dos dcía-
lhes das batalhas de

Verdun
PAUIS, IM (A NOÜTE) - O general Pcloya,

presidente dn coiiunlssão da exercito, com-
pareceu á sessão parlamentar secreta em quese discutiu si se deveria ou não dar publi-cidade aos detalhes da batalha de Verdun
desde o seu inicio.

O general Pcloya foi inexoravelmente con-
Irurio ã publicação, por considcral-a uma in-
dlsçrcçno prejudicial á boa marcha das op_-
rações.

Um jornal fiesta capital apoia essa opi-nião c combate o vicio da rata latina que,entre outras obsessões, tem a da cxhibição,
Prisioneiros russos fo-

gom da Allemanlia
LONDRES, 13 (A NOITE) -- Communicam

de Pctrogrado que trese prisioneiros russos
que se achavam internados num dos campos
de concentração na Allemanha, conseguiram
fugir c chegaram n Mailly, omlc sc reuniram
a um contingente russo.
O eommandante doZep-
pelin abatido em Saio-

nica está ferido
LONDRES, 13 (A NOITE) ~ Chegou fi l'o-

lan o tenente aviador allcmão von Sehenkt,
que coinmandava o "Zép'p'clin" abatido cm
Salonica c ipie caiu na foz do rio Vardar.
sendo aprisionado pelas forças aluadas.

Ü tenente von Sehenkt, que sc acha
do, foi recolhido a una hospital.

Morre em Verdun um
voluntário peruano

PARIS, 13 (A NOITE) — Morreu .em com-
bate cm Verdun o tenente peruano Calderon,
que sc Incorporara como voluntário ao Exer-
cito francez e que deu provas do iudomila
bravura cm varias acções iinpoTlaiilcs.

O tenente Calderon, que era irmão do sc-
cretario da legação do Pcrú cm Paris, tinha
já sido citado por tres vezes cm ordem do
dia e possuiu a medalha do valor militar.
As enormes baixas ,íiileraiS v-iV
L0NDRE3, 13 (A NOITE) — O sub-secreta-

rio da Guerra, respondendo a uma interpclla-
ção na Câmara dos Lords, declarou que, até 19
de janeiro ultimo, as baixas allcmãs, official-
monte confessadas, eram as seguintes :
Mortos 
Feridos 
Desapparccidos

A crise parlamentar
abortada'

J COJIO 0 SH. CORONEb IHtESSA-
j NE KNCAHA A SITUAÇÃO

No ponto dos bonda dn Jardim Botânico cn-
con Iramos hoje, as ir, bons, o coronel Frnn«cisco llrcssiine, S. Ex, disse-nos qne ignorava
n partida, para Minas, do Sr. Antônio Carlos.Alínulccla-iio- ntó lermos tal lhe contado, por-que, assim', OVltnvnmox a sua Ida a casa do"leader", para onde S. V.*.. nnnuello instantese dirigia,

--- Estive com o Antônio Carlos, bonlem, atéas 28 horas o elle não me disse que embarca-
ria hoje. Entretanto acredito nu sua ida paraMina:, o acho-a multo natural. A família doAntônio Carlos estã em Juiz do Fora e elle
aproveita o feriado de hoje o o domingo ama-
nhã para passal-os cm rasa. voltando, provo-valmoute,un segunda-feira com sua Exma. se-
iilmr.i.

Também eu sigo hoje para Minas; vou alielln Horizonte,A serviço político ?«im, decerto. Política mineira interna.
Sou o secretario dn commissão executiva do
P. It. M, e tenho lá inullo que fazer : cousas,
porém, todas de política nossa, de dentro do
Eslado.

Aproveito lambem a viagem para tratar de
negócios particulares.15 o "caso 

político" de hontem, coronel ?Está terminado, depois da reunião dos"lendcrs". E' um caso mordi e sem grande
importância. O Antonio Carlos continua n ser
o "leader" e o Astolpho n presidente da Ca-
mara, prestigiados por todos, como sc poderá
garantir pelo gesto d»s "lcadcrs" do todas as
bancadas.

:E o coronel Brcssnnc abraçou-nos, despe-
dindo-se de nós e offereeendo-iios os seus pre-slilnos cm Bcllo Horizonte, onde está amanha
codo.

O
DAT

"LEADER" BATE EM RETIRA-

O Sr. Antônio Carlos partiu hoje para Mi-
nas. Para onde foi ? Para liello Horizonte, a
sc queixar com o Sr. Delfim Moreira da "in-
fidelidade" dos Srs. Junqueira c llressane '.'
Ou para Juiz de Eóra, a gosar uni descansosi-
nho do susto por que passou V

O Sr. Torquato Moreira informava-nos, boje,
que o "leader" 

partira para Juiz de Fora,
— Com eerlcza ? perguntámos.•— Absoluta, respondeu-nos S. Ex. Hon-

tem o "leader" assegurou-me que ia a Juiz
de Fora buscar a família. Aliás, elle pretendia
parlir hontem pelo noclurno. Mas em vista
dos acontecimentos adiou para boje a via-
gem.

O PONTO DK VISTA
TOI.IMIO DUTRA

1)0 SR. AS-

c prisioneiros..

705.877
1.781.310

331.392

ÍNSTRUCÇÕE-S PARA FOR-
NEC! M ENTOS DE GÊNEROS

MATERIAESE
A directoria da Central do Brasil mandou

elaborar instrucções especiaes para o forno-cimento de gêneros ao pessoal que vae ssrempregado no serviço da construirão da b;-lola larga, em Bcjlo Horizonte.
Nessas inslrueções se estabelece o seguiu-

le: o trabalhador receberá do engenheiro en-
carregado da secção um vale com que pode-ra comprar, em qualquer casa commercial,
os gêneros que precisar, até a importância do
mesmo, O vale s.erá resgatado pelo trabalha-
dor no acto do pagamento.

O fornecimento de. materiaes para essas
obras será adquirido exclusivamente pelaIntendencia da Estrada, obedecidas todas as
exigência.-, do regulamento,

No total de ,,,. 2,821.579
Neste namoro, convém salientar, não estãoincluídas as grandes perdas soffridas pelosallemães, na batalha de Verdun, nem na con-

tra-offensiva na Rússia,
Chegou a Roma o mi-nlsíro francez do Com-

mercio
HOMA, 13 (Havas) — Chegou a esla ca-

pilai:as 7 1(2 horas o ministro do Commercio
da branca, Sr. Clemente!, que era .aguardado
na estação pelos Srs, Camille Barrere, embai-
xador francez; Cavasola, ministro da Agri-
cultura, Industria e Commercio da Itália';
Coltaravi Borsarelli e outras personalidades.O Sr. Clemente! dirigiu-se em seguida pa-ra o Grande Hotel, donde saiu ás 10 li. parair no Ministério da Agricultura, afim de cou-

com o Sr. Cavasola.
—_—*—ca _*¦¦¦¦ *

0 Sr. Astolpho Dutra, presidente da Câmara,
foi envolvido no caso político de hontem c nel-
le dado como em egualdude de condições com o"leader" do governo, isto é, como reniineiantc.
E isso foi a única parte necessitada de rectifi-
cação, da minuciosa noticia, dos acoulceinien-
tos. publicada hontem pela A NOITE. Rectifi-]
cou-a, o próprio presidente dn Câmara, cm rapi-
da conversação que teve hoje, com um dos,nos-
sos redactores, cm occasional encontro.

—Si me houvesse interrogado hontem o re-
presentanle da A NOITE na Câmara, eu teria
dito que. absolutamente não me havia passado
pela cabeça a idéa de renunciar a presidência
por tal cousai Fiquei até surprehcndido com
essa noticia. O que A NOITE podia dizer, não
quercvlo errar, era a sua própria opinião, no
caso.

—Não teria, naturalmente, havido a intenção
feri-} de errar, c tanto que para evitar reincidência

logo que avistei V. Ex, tive pressa cm falar-
lhe sobre os acontecimentos de bonlem, tanto
mais que, sei estar ura collcga á sua procura,
com o desejo de obter outros esclarecimentos,
unia vez que o caso político parece não estar
terminado.

—O caso eslá terminado e já hoje a sua so-
lução publicada,

r-Com a retirada da renuncia do "leader"?
—Do propósito. Conhecido o resultado da

eleição, o "leader" relirou-se. A' tarde recebi
uma carta do Sr. Antônio Carlos referindo-se
ao incidente c manifestando o seu propósito,
propósito esse que me offcrccia para (pie eu o
pudesse expor aos "lcadcrs" das bancadas, parasua orientação. Promovi a reunião dos "lca-
ders". O que ficou assentado já se sabe -— ovoto unanime de confiança ao Sr. Antônio Car-los. Ainda por deliberação tomada na reunião,
fomos, eu e mais outros deputados, á casa do
Sr. Antônio Carlos, dar conheci mento a S. \ix.
do que acabava de ser feito. S. Ex. aeecitou ovoto de confiança. Está tudo acabado.—E si o Sr. Mangabolra insistir cm não ac-ecitar o logar para que foi eleito?—Mas o Sr. Mangahcira uão deve insistir.Seria o renascer de um caso morto.—Realmente. E depois, parece-nos que po-(liam surgir outros incidentes. Como se chega-ria a fazer uma indicação para tal logar. nessacontingência?

—O Sr. Mangabcirá jâ está proclamado. Pelasua renuncia, eu é que, como presidente, da Ca-mara ,teria que, nomear o seu substituto.—Que situação deplorável a renuncia do Sr.füaugabcira lhe viria c.-ear... Pa

foreiiciar

o anaipna

t W SPORTIVA
Corridas

NO JOCKEV-Ci.üB
As coWidns extraordinárias, a lanle, reallJMulas no Joclie.v-Cliih, tiveram grande anima-

(Ao,
Eis o seu resultado :
1" parco — "Consolação" — l.ISfl metros1101)08000. Correram : Envcr facha (T.Rooho). Jeqiiiiibú d-: Erellas), Oolilon Spurs

t\V. Oliveira), l.aily Pericles (A. Souza), OI-
volto II iJ. líscobnr), S. Clemente (C. Oli-
veira) <• Miss Elorouco (It. Oliveira),

Vencou línver Patliá, em '-• Dlvctte o om 3*
Miss ['ioronee,

Tempo : 07" _ÍÕ.'
Dupla, -ir-iiiin.
Poule, :i8í7tlO.
Movimento das apostas : D:6l2$000i'_•' pano — "Dezeseis de Julho — J.fiO!)

metros -— 1:500(000. Correram : Ma.ieslic
(Mareellino), Iniage (F, Andradei, Trunfo
(Soarez). Velhinha (Zllballl), EenlailO (It.
Cruz). Aiagnii (Araya.i c You Vou (I). Eer-
reira i.

Venceu You You, em _
Aragon.

Tempo : 101" 4jB,"
Dupla. 801000,
POulo, 281000.
Movimento das apostas
.')" parco — "Liberdade1

1:5009000. Correram: Laggard (A. Andra
de), Mastroquet (Gibbous), Otaner (Zabala)
0 Sieilia (Waldemar).

Venceu Mastroquet, cm 2" Laggard e cm 0;
Otaner.

Tempo; 101" 2 5,
Dupla : 211000. 

'

Poule, 1_.?100.
Movimento das nposlas : 10:2858000.
•1" parco — "Itedeinpçáo" — 1.00(1 inclros1:60015000. Correram: Pontet Cáncl (Ai

Olmos), Oriialinho (Michaels), Jacy (Suarez),
Pégaso (Zabala;. Iluekle.-s (,l, Silva) e Vau-
derbllt III (D. Ferreira).

Venceu Pontet Canet, cm 21 Pégaso e em 8!
Oriialinho.

Tempo : 10.V 413,'
Dupla, 74(100.
Poule, 419200.
Movimento das aposlas : 10:!)20$000,
5o parco — "Grande Prêmio Criterium" —

1.300 metros — r.:000?(»(IU. Correram: Arau-
lo III (George), Favorito (Michaels), Flecha
III (Zabala) e Delphim (Mareellino).

Venceu Delphim, cm '-" Favorito e cm !í*
Arauto.

Tempo : S0" íljã.
Dupla, 886.Ç000,
Poule, I58i?000.
Movimento das apostas: Il:3575il0u.
(>" parco — Treze do Maio -- 1.609 metros,

Correram: Marialva, Espaüa, Atlas, Mastro-
quet e My lleart.

Velhinha e om n1

0:0858000.
— 1.0(1!) inclros

Venceu Espana, em 2' Maslroquel e cm '.'.'
Marialva.

Tempo, 10.1 .T.V.
Dupla, 29S90O.
Poule, 14Ç900.
7" parco — Ypiranga — 1.009 metros. Corre-

ram: lianay, Estillclc, Dynaniile, Giiatamlníl
Demônio e Escopeta.

Veliceu Guatninbti, om .' Ovoamilc e cm S'
Estilletc.

Tempo, 107 25".
Poule, 79$500.
Dupla, 250$90O.
Movimento geral, 83:0-tlí?000.

Foofbag.
Flamengo versus lilumineiise

A nova praça de sporls do Flamengo, á rua
Paysandú', encheu-se hoje, com os jogos do
Flamengo versus 'Fluminense, primeiros e se-
gundos "teams" da 1' divisão da Liga Me-
tropolilana. As arehibancaüas, como as de-
mais dependências do "ground", regorgita-
vain de sócios e adeptos dos dous valorosos
clubs. Destacavam-se, entre todos, numerosas
senhoritas c senhoras da nossa alia soeieda-
de c que applaiidlram as '.'equipes" couleii-
doras cnthusia.licamente.

Ambos os encontros, primeiros c segun-
dos, foram renhidos, havendo lances bellis-
siinos,

Os resultados dos jogos foram: primeiros"teams":
Flamengo: 4.
Fluminense: 1. "
Segundos "teams";
Flamengo: 2.
Fluminense: 1.
Foram juizes, respectivamente, os Srs. R.

L, Todd, do Botafogo, e Guilherme Witt, do
America.

Dpqueirão versus Palmeiras
Os encontros havidos entre os primeiros e

segundos "teams" das associações sportivas
Boqueirão c Palmeiras (2* divisão), no cam-
po do S. Christovão, á rua Figueira de Mel-
lo, e sob a direcção do Sr. Ii. Plaisant, do

fl Banco do Brasil co
prazo dos descontos

v«r
O Sr, Homero Bnptistn esl.í

esperançado
sobre o sen projecto

O Danço do Brasil nflo lc«« hontem nu»mero para roallwir n assembléa do ncclonls-Ias (juo vão di/.er solire 0 alvllre SUggorldO
pela directoria ilohsu Instituto do crodllo, rc-
lutlvamonto A convenieneln do ser ougmon-
tado, do quatro pnra seis tucists, o llinlio d»

pniso p.n.i de .¦ iiuiii'..
j.ogo apôs n hoia mareada pura n assem<bléa nuo reiiliiiida, começou p circular n no*ticiii de que o ropro«onlautü du governo, quei- o maior ncclonlstn do ii.hi... do It.asil, re-

ceborn Inslrucçõos para votar contra o reíe-
rido praso.

Como cru natural, n noticia caiuou pro-fundos doscontentainenlos no> círculos com-mercio os, Industriaos o agrícolas desta cíipi-tal, que todos não tém (Icseançmlo cm goli-
governo, por melo de seus órgãos

nqiicl.lns
a o

peilo (j
i tarde

citar
mais representativos, Justamente
providencias apontadas pelo Sr. Dr. Homero
Unptistn,

Fomos, pnr isso, hoje, ouvir a r
Dr. Homero, erm quem estivemos
em sua residência.

Dissemos a S. Ex. ao que íamos c obti-vemos os scgalnloi esclarecimentos:
a T'„m!1.li,vt' -•"•'hcriinenlo di noticia que aA 1SOUE hontem divulgou, juslamcnlc pelailoliiiimas do seu jornal. Inli lizmcntO liou.tem nao estive com o Sr. ministro da Fn-zenda c, por isso, não lhe posso advanlar siS. Ex. cffeet.vãmente deu inslrueções nosentido de o representauto do governo, nnassembléa quo Íamos rcalisnr, col locar-se dolado opposto ao tio augincnto do praso dedescontos.

Como sabe, cm meu relatório expus» cia-rnmcnto o meu pensamento sobre css;l dita-
çao de praso. Assim procedendo, não li/ nuiis
que externar o meu sentir num particularque será de grandes vantagens para o bancodo llrasil, tuna vez que seja odoplado,Us Srs. presidente dn itcpuhllca c ministroan l*azonda. procurados por alguns represen-tan es do Centro Industrial, da A. Coinineici.ile «In Sociedade Nacional de Agricultura de-iiionstiar.ini que estavam bem a corrente dasnecessidades do nosso commercio, da nossaindustria e da nossa agricultura.

Assim, é licito esperar que SS. EEx. sabe-rao alvitrar os meios de serem ntlcndidos osdesejos manifestados,
Como acima lhe disse, não estive aindacom o Dr. Calogeras, após a noticia a que screfere ter entrado cm circulação.

Todos nós devemos esperar muito do es-
pinto clarividente do Sr. ministro da Fa-zenda.

A greve geral dos ferroviários
íiespaníióes

MADRID, 13 (Havas) — Os ferro-vk
rios, não concordando com o accôrdo io,n-
binado entre os delegados da classe c o
governo, resolveram ratificar a.declaração
de greve, votada ultimamente cm vários
comícios.

Ò-governo crê que essa attitude ibs fer-
ro-viarios 0 devida somente a manejos de
agitadores.

mear o Sr. Macedo S(
ira V. Ex. no-

—Mas como me
da Cainaraí

insurgir contra a orientação

—»—»tasejíi».—«-•

A Municipalidade de
isenos Aires e os seus

empréstimos • -

A

gíiíienfo 13 avanana
somnempra e 108? anniversario

t

O 1* regimento de cavallarir. coromemoíõu
hoje a-passagem do 108" anniversàrio da sua
creaçao, realisando urna festa béllissima noseu quartel, á rua. Bandeira de Mello, esqui-
na da avenida Pedro lvo.

A seguir á alvorada o quartel foi franquea-
do a todas ns pessoas, executando a banda
de musica do Corpo de Bombeiros escolhidas
peças do seu repertório.'

A segunda parte do progrnmma, um con-
curso bippico, começou ás 11 horas, tendo
sido realisadas, quando estas linhas escreve-
mos. as suas duas primeiras pi ovas, com este
resultado: para a primeira, praça Tourinho,
Io logar, e cabo Braulio, 2"; e com esfoutro,
para a segunda: Io logar, aspirante Arislidcs
Dantas; _' logar, lencntc Diogenes dos San-
los, e 3o logar. nspirante Alexandre Mo-
raes»

A essa festa, que se c-rfcotuou concorridis-
sima, assisLrnm os Srs. ministros da Fazenda
e da Guerra c generaes Bento Ribeiro e Ga-
bino Bczouro, entre eulras nltas palenles do
Exercito.- <'

imprensa campisía quero ensino primário
obrigatório

CAMPOS, 13 (A NOITE) — A imprensa
campista reuniu-se no edificio .da Associação
dos Empregados no Commercio, com a pre-sença dos Srs. Dr. Thiers Cardoso, Tarquinio
Pereira, representante da "Folha do Com-
mercio"; Júlio Nogueira, representando 0'Monitor Campista"; Dalton Guimarães, da

A Noite"; Victor Hugo Aranha, do "O Rio
de Janeiro", e Arminio Bastos, da "Gazeta
do Povo", afim de tratar de combater o anal-
phahelismo.

O Dr. Thiers Cardoso, promotor dn reunião,
propoz que fosso feita uma grande represei'-
tação ao Conselho Municipal, assignadq pelaimprensa e por Iodas as classes, pedindo a
decretação do ensino primário obrigatório.

Kssa proposta foi unanimemente approva-
da.

Já eslá organisada uma grande commissão
de membros da imprensa, com o fim de agir
sob a divisa — Educação Civica — especial-
mente na defesa da infância desamparada e
arialpbabeta.

Fssa commi¦•¦"-> vae pedir a Solidariedade
de toda a imprensa brasileira,

BUENOS rAlRI
Aiihúr Grama jo.
ta capital, esiá tratando tle
presiimos leitos por vários
iVUuiicipalidade c cujo total
libras, esterlinas.

.. 13 (A. rA!) - O
intendente municipal

Dr.
;.cs-
em-liquidar os

banqueiros ;i
é de 1.978.275

Villa Isabel, e J. F. Santos, do S. Ç
ras, respectivamente, deram esici
dos:'Primeiros "teams":

Palmeiras: ,'!.
Boqueirão: _.
Segundos "teams":
Palmeiras: 1.
Boqueirão: ii.

Manguei-
resulta-

Um desordeiro fere afaça
um

A' ultima hora o desordeiro José Elias Car-
(luso, promovendo um conflicto na rua São
¦íorge, foi admoestado pelo marinheiro na-
cional Antônio da Silva Oliveira.

Enfurecido, Elias nggrediu o marinheiro
forindo-o a faca, sendo preso pela policia do
-1° distrieto.
—¦ I.I-. l -.«-._-...__-,¦__.M-,„»._W|^'^w_4-^.„...„-„n., ,., -.,.„¦-—

A-vlctlma,;AeiiB

Entre um advogado
e um major

¦¦' ' 

DueS.o sá "á Êwasi-eã-".."
ÇCIRITVBA 13 (A NOITE) — Napoieüo

Lopes, advogado de quatro soldados do Ek-cirilo sujeitos a conselho de guerra, foiinjuriado polo maior Lvrio, eommandante da
çcj^pjj|j)f oc ihelralhadoras. devido a terrcciaiiiaúo contra as perseguições feitas aos
seus constituintes.

O major Lyrio terminou desafiando paraum dtiello o advogado Napoleão Lopes, quekcspoiideu neceitando-o, mas á brasileira, 
'no

primeiro encontro e com as armas q-ic ti-
verem na oceasião.

Essa oceorrencia teve logar no quartel-
g-eneral c tem sido muito çommcntada, com
sympafhia para o advogado.

— ,,i..,0 ¦i^-jt.^f.-. _ _.._. L._

oe um gene*
ral reformado

Fallcceu hoje, ás Í5 horas, cm sua rc-
sicfetícta, á rua Emcroiciana n. 9, o generalreformado, pharmaceutico, Henrique loaquim
d'A vila, oi e por muitos anuo.-: serviu como
ajudante do Laboratório Cliimiro Pliarmi»,
ceutico Militar, tendo-se reformado quan,do exercia o cartro de chefe da quarta secção,
da, sexta divisão.

O seu enterro realisar-sc-

ia qmm

-»—«caj{*$_*—.*,.

mm cumprimentos da
nado ao Sr. presidente

.0 Sr. presidente 
'cia 

Republica receberá,
ás 14 c meia horas de segunda-feira, a
mesa do Senadjo Federal, recem-eloita, a
qual ,v,ae cumprimentar S. KExá . 

' 
,

¦ *¦-— II Ml,,,, .., .., , ----U.__.,>_-WU(^'tr^^»_t_,_^a 1 II I- !¦_,. , T-¦,.,„.! t.-.j

a. únãtesm €aíi

—»--«*__ _*3?,«*-*™

arte, o Idioma e a
raturâ da Itália na

£5
BUENOS AiRES, 13 (A. A.) — Comiuit-

nicain' de Rosário de Santa Fe, quo se con-
stituiu naquella cidade uma associarão de-
nomiiirtcla Sotíetá Pro-Ciiltura Italiana, queresolveu organisar, duas vezes ijior aunoi
uma exposjção de arte italiana., fomeníau-
do {.".inliem o estudo ás jf-iii^ *3-4a Utera-
tura.itaüaiuo— '" " * -

a fau
S, PAULO, 13 (.V. A.) - 7

je o Congresso Catliolico de
movido pela Confederará-- das
Cclhoücas desta capital,

vc inicio lio-
3. Paulo, pro-

Associações

—»—«a-asT-»-«-

Uma nuvem de gafanhotos
que intercepta a lüz

sol
S/ PAULO, 13 (A. A.) ~ Ko dia 9

do corrente, vindo dos lados do distrieto
de Salles Oliveira, passpu por Orlandia
uma espessa nuvem de gatanhotos, que in-
ícrceplou a h;/. do so! numa extensão de
cerca de tres trüornctros, sendo esses in-
sectos cm quantidade assombrosa e nuu-
ca vista, durando unia liara c quarcnla mi-
nuU>s a passagem dessa nuvem, que tomou
p- i.umo ãe S- i-í-i^uííaj ,_,

m%m i@ bosDi
No dia 11, passando pela rua da Asscmblóa,

Dyonisin Paula Ribeiro escorregou e caiu. Na
queda balou com o craueo ua calçada, fractu:
raiido-o.

Removida para a Santa Casa, ahi vciu boje
a fnllecer.

O seu cadáver foi removido para o necrote-
rio da policia, íifini de ser liceropsiado,
¦—._¦——-_^_.-,—„.,¦_,.,.¦.— »—.Mt33^gi_-r-..».—-^—¦ ..„ „....,, ,.M

pequeno baleirocolí
hontem por úm bonde

morreu na Santa Casa
O infelb' menor Antônio Raymundo Rei?,

Iiontein coibido por um bonde na rua Mariz c
Barros, quando se entregava ao serviço de
vender balas, morreu boje na Santa Casa,

O seu cadáver foi removido para o necrote-
rio da policia,
•—-.,.--¦-. in !¦¦¦ »--.agjfrg^u.^^---"-^----.---..-.,.. pmamm

mmmú mltmà
rfentloa

S. PAULO, 13 (A NOITE) — Santos Du-
mont ficará alguns dias no Rio, regressai!-
do d/epojs a esta capital, de onde seguirá,
via Santos,- para a Argentina, ajim clc ali
assistir ys lestas de 9 de julho. <v ikicgj-
jÇâo ao Acro Club brasileiro í:m aqui side
íiiuito obaq.. lada.

á A

i amanha,
í'5»»?JI!!S2L.|_.5a

rlÜNICAD
Todos fabricam moveis; mas
moveis d e csíylo severo,
optimo acabamento e maxi-

mo conforto, só

Leandro Martins & C,
OURIVES, 39-42-43

OmimK, 93-93
Oi». EeSaufflpa.o eSe B@agafll.aes

Clinica medica, particularmente doença? doestômago, pulmão e nervosas. Cura das mo-
lestias rebeldes da pelle. j mucosas, arthritis-
nio, syphilis c morphéa. üá cons. c applica o"Radium" üs 2 horas ,á rua Sete de Setembro
n. 135.

Real)
Teclei

re-se a
os J

de

^bnca de
cie Juiz
a

'JÜU Di 'IOIÍA, 13 (A NOiTb) -- Rea-
brir-sc-á, uo vui 15, a Fab.iM de Tecido;
de Juta. i&adxnittinckt cerca «ie üOü or"-
*:&£& - ¦••¦ .-•-- ¦• - . *

Liga _3ã"£íS2S©lsnsi c©.if.Ba sa
Tãife©f ©M-®s©-,$ssÈst©--e.a

Os tuberculoso? indigentes que não podem
freqüentar os "Dispunsarlos" da Llpn são
assislidos, gratuitamente, por um medico i^m
seu próprio domicilio, rcce.benoo ao mesmo
tempo o leite e os medicamentos necessítios,

0.^ soecorros são concedidos mediante uual>
quer pedido, mesmo pelo telephone, para anede da Assistência, A rua Senador Cuzc-
bio n, 'tii.

Expedicniê; tías 11 horas da manha áfj'2 ria tarde. Telephone. Norte 1.400;

3 horas. — Itcsiil. Af
Mello-

aso 1'cnna n,

lír. Affcnor Mafra S
Riachuelo _•-_, telephone 1.02.1 Central. Coi
i cm dennte.

Conuil,
Ourivci

cia e co
.. : II i

s-5-S.u^uiaa. — hs.^xíiliíw, .li. — a horas.

\

yy;

1

,f3,', yt
\yi

•
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O !L-iOxDes
R*<|uoni di a loriuno uni» ranlila uai Lolorlai ootiu-i>" nmloroí \imtniti o nu publico,o'llilir.iiiii.il o mal* nnoiliu «obro corrida» do ca-vulto». ~ Rua do Ouvidor, IKI.

MANTEIGA VIRGEM
Píutcurisada (reclame) kilo a 3$8oo CV

vidoi I4(). Lollorln Palmyra.

P1LTKOB IIYGBIA
tlnplüo o porfoltôi Gonçalvoa 1'lnto, Alfan.

il<*,.i. 1U5.

Manoel Forrolra ria Silva Brandão

tClnudlnn 

AIvcí Machado Drandilo,Alniii.i Muehiido llninilão, l.uclndu Ma-
«lindo ItraildSo Andrade, Praneimo de
Andrade Pereira, Salvador Ferreiro duSilva llraiiiliio (ausento), Luclndn Por-
(uriiI llrandâo (ausento), Joaquim

Miirlliix Machado Júnior. Manoel Maria Hran-
ilâo (umcnte) o iiuiIm parentes o CohIii PereUm & ('„ ugradocom do corac.Ho a todos queneoiuiiiinharaiii o enterro do seu adorado es-
poso, pae, Rnjrrn, Irmão, cunhado, tio o presa-no amigo MANOEL FERItEIKA DA SILVA
iiiiammii i> novamente »m convidam para a
iiiIshii que, om suffraulo do suo alma, mau-
ilain celebrar no nllar»mór dn matriz de NossaSenhora da Candelária, depois de amanhã, se.
gunda-fclrn, ),"> do corrente, á.i io horas, pormjii comparccimcnlo a cshc acto religioso
dcKilc já so confessam sinceramente penhora-dos o pideni dlsponsn dos cumprimentos do
condolências,

Rita Koungues de Magalhães
Kndrigiics de Magalhães, Anto-
Irigucs de Magalhães, Mnria
linslos, Alzira Pinto Pereiro e
Pinto IJrngu, filhos; Henriquu
Alfredo daí Chagas Pereira e

Antônio Rragn, genros de I). KITA
RODniOUlíS 1)15 MAGALHÃES, participam o
seu falleclincnto aos demais parentes o pes-
pxt\\ de suas relações, convidamlo-os pura
acompanhar os seus restos mortnes, que sairão
unaiihâ. 11, As H horas, da rua (loyoz 11. 120,
easa Kl, estação do Uneanlí.Jo, para o ceniite-
i o de Inhaúma,

tnio 

iloi
Pinto
Í.COI10I

Maria Couto Moreira
Manoel Francisco Moreira, seus fi-

lhos, genro e netos participam a seus
parentes e amigos o failccimcnlo de
suo oxtrumosiíslma estwfl i"""' '
avó MARIA COITO MOREIRA c con-
vidani para o enlcrro ipie se realisa

cu mlifi, l-l do corrente, no cemitério de Sao
.'oão liaplista, saindo o feretro dn rua N. S. de
Copacabana n. õSâ, ás Ul horas, por cujo" {ralos,
ÜCto de caridade c religião

horas,
! confe un

Vergonhas da nossa
Inspectoria de Vchiculos

No Lyric©
'C.YVAI.I.IIU.V RUSTIGANA."

K "PALHAÇOS"
Foi lalvox das melhores da temporada a"oolreo" uo liontoni, no l.yrleo, com a "Cu-

vallorla Riisllenua" o os "P.uunijnti", maisunia vez Jungidas as duas purillurus lilo lie-
çlorogoiioiis tio Mascagnl o Leoncovnllo, Osdesempenhos de tinia e de outra agradaramfrancamente,

A Sra, Unloriüzl foi uma "Sanlu//.i" quon*te, apalxoii.nhi, easuiuln-'.- huniionlcnuiente o•eu timbro do voz ruiu <> da "Tnrltldu", o le-nor Alessandra Diluo, do num voz oxuher.m-le, fresca, nnui.i, l.iltaiido-llir npenas um pou

[Um

Os demais !n "(Javnlloria" lo-co do escola
iiiili liem,

Nos "Palhaços" soliculou-SQ " lniryloiii) Sr.
Mirrliirauii, mio cantou conectainenle, fazen-
do ti ii t cxcollonlc "Tcuiio"; o houve ale <|iie
lilsar o prólogo, Tevo as honras dn prefcreii"ela dn pinica o lo.iipr Bcrganinschl, mciioM
pelo seu órgão do voz, com (|ue lhe não foi
pródiga a natureza, do que pela orlo o senti-
mento com que cantou, "Ncddo" foi ilcsem-
pcnhnda a conlculo pela Sra. Cncloppo,

Ü ST. De Augelis, como sempre, fez prodl-
«los de sua pequcnii orcliostra; pena mio i¦ ii<>
i rrespondessein no seu esforço os coros, os
nossos coros sempre detestáveis,

Eis o cjno slngcluinculc, como um cspccla-
dor popular, se seilllll lionlem da exhlhleão
das sempre algemadas producçõcs de Masca-
gni o Leoneavallo, -A.

» <wt<»-»——-

Cabaretdo Restaurant do Club
cnéntcs do Diabo

A NOITE— ÇabDadOf
_SB8SBBS_SBBÉ-SÉBÍEBB6ÍE»8

novo plano!

• »Wm;'*~'* -
lá jJA

13 de Maio <ló<í<)íft

O ENGENHO DE UM
VIGARISTA

o senhor >¦ o proprietário da casa n. 113 da
rua Presidente Ilumino, quo eslA para alugar?Eu mesmo, cavalheiro,

De-ine enláo ns chaves para vel-il.
Ü Sr, Carlos Alves, proprietário du casa, deu

a chave ao "cavalheiro".
Este foi ver n casa e não voltou mais,
O Sr, Carlos, cansado de ospornUo, mandou

fazer novas chaves, Passarain-so dias, Não up-
parcela iuiiuilliio p.ini u easa,

Hoje o Sr. Carlos passou por cila o olhou:
—Dlahol as Janellusestão nherlas! Quo BCTn?
Iv foi verificar u quo havia,
Tirou as chaves dn bolso u abriu u poria.—¦Quem é o senhor quo assim entra na minha

casa'.' Interrogou do dentro uma voz de lio-
uicm.Sii.iV! Minha é quo cllu c! E o senhor, (llio
fiM ahi? Mas que vejo? Moveis, n casa muni-
Ioda! Vamos, expllque-sej o «enluir em minhacasa...

Ora, o senhor eslá doido; moro ucslu casa
ha dous dias e iiliigiiei-a aó seu prõ))Vetarlo, a
quem já paguei 7Ü9 ndcanliidús pelo primeiro
:ni'/.

O Sr, Carlos Alves lemhrou-sc reiienllnameu-
le do "cavalheiro" que havia dias ilie carregara
ns chaves.

O Sr, Anli nio Furtado, <i Inquilino, 'cxpli-
cour Indo ver a casa, cncoiitraru-se nas liiime-
tlinçõei com o lal "cavalheiro", quo disso sei'o seu proprietário, fornccendo-lho ns chaves
paro vlsllnl-a, Tondo-sc agradado do prédio, oSr. Antônio nlugou-ii, pagando do fado os 70$,No dia iimnedliilo iVz a mudança...

Aflnnl, ae.ihou tudo na dolegneln do !l" dlstri-elo e o Sr. Furlado leni da intuiur-sc porque oaluguel dn cisa é de I."i0-'(li)i)..,

13 DE MAIO
Varias festividades

Avenicia Rio Branco n. -179

lllU'1 Tilll
(Por rima du rim mu Paibicilíc)

('oiiliniiiiçãii dus itiecossnsdu Iroupu sob'n
do iiiimilitvel calinrolisla Jl 1.10 IM; MORAES.

lislrèailu MMi-Pnissv. i'i teuseíi ioix;
IIKI.I.A SI.VAA \. iltiii«ariiM oiioiiLd I Alll.l.lf;: 1*01 -

UEIIü, clitiiUcuse íi voix! -TRIO KANITZ, Imllurinns
ru.sis! HOlIli", cantora hcspanbola! SOUCI.I.i; ülOU-illS, il.uisirinai a Iraii-furiiuiçào.
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Os amigos úe seus funecionarios
multam os cfiauffeurs

Não é raro surgirem protestos dos inle-
ressados contra irregularidades ipie se com-
ni et! cm na fnspcclorin de Veiiiculos, sempre,
acreditamos, sem o conhecimento, no eutnn-
to. do Dr. I.eon Houssouliéres, rjne supòrin-
tende o serviço dnquclln dependência da po-
liéia, e do coronel Amaro, ínspector geral.• Ainda agora chega-nos um caso lypieo que,
por corto, será reparado pov aquellns nulo-
lidados ou, em ultimo casai, pelo próprio
ohefe de policia. Furlar-noa-emos aos com-
menlnrios merecidos, relatando o acontecido.
<|ue nos parece o bastante:

Na Inspectoria de Vehicuios eslão sendo
autuados, cm flagrante, por infrneções di--,ersas, "chauffeurs" denunciados por anr-
gos e conhecidos de funcclmiarios dnquelia
repartição. Um indivíduo qualquer vae á
Inspectoria e, apenas com a nffirmativa da
sua palavra, diz (pie o "ehauffeur" tal com-
jnetteu lal infracção, em tal ponto, ás tantas
horas, ele., etc. O "infraclor" ê chamado
áquclla repartição e autuado.,, em flagran-
le. Não ha mais explicações.

Ora, parece-nos que a inspeciona, dispoii-
do de um grande corpo do liseaes de veíii-
culos, não precisa desses auxiliares gratui-
tos, sejam aniiüos dos seus funecionarios de
categoria, engenheiros, deputados ou vende-
dores de balas. De resto, é de bom senso quesomente sejam levado- em conta, com af-
firnialivas pe.soaes, sem mais provas, sem•mais testemunhas, as representações para
flagrantes contra os "chauffeurs", feitas pe-ilos encarregados do serviço de vehiculo. £
assim não sendo a inspectoria tornar-se A,
como, certamente, já tem sido, o desabafo
<le vinganças.

Uma medida enérgica se impõe, no en-
tanto, n propósito e nós a esperamos de quem

,«,

A requerimento do '.!" promotor publico, o
Dr. Arthur dn Silva Castro, juiz da 2a Vara
Criminal, mandou honlcm archivnr, por fal-
Ia de provas contra as pessoas aceusadas, o
inquérito policial pedido pelo juiz de Oi-
pháos da 2"^Varo afim de apurar as declara-
ções da menor Ncnem Infante prestadas pe-rante S. S. quando lhe foi solicitai' u nomea-
ção de um tutor c n aceusação da viuva In-
faiile. em seu depoimento contra o Dr. Sol-
fieri de Albuquerque.

¦ «0a»' ¦"JORNAL BAS MOÇAS"
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Eftfi TODA A PARTE

Uíí i gnarâa-lrefios úa
Central tem as persuas

um t?®m
E" morre em caminho da Assistência

Coinmcmorandu a dula de hoje iTiilisaraiu-
so varias solrmnidiides que tiveram grande
concorrência, Na egreja do llosario foram
fihbradas mlsifas pelas almas dos cuptlvns,
nbollclonliioi o do Josú do l'atrocl|i|o, findos
essas ccrimoulus a Irmandiidu fez distribui-
çAo de esmolas pelos pobres.

Conformo a praso estabelecida, honlcm.
após as aulas do collegio, u dlrectoria do !->'-
con Franco* promoveu uma sessão cívica.

A bandeira brasileira foi Içada pelos dons
alumiios menores; cerca do -un meninos o
rapazes formaram sob as ordens do I" lonen-
le A mor Io de Munia, Inslruclor mililar.

Apôs o canto do hyiuiiii ú bandeira foram
pronunciados vários discursos; orou primei-
ro o aliinmo ildsó de Araitilo, sendo seguido
pelo seu collegn Josú Ponlilo,

I) professor 1'inpicca e Silva salientou a
gentileza o procedimento correeto da colônia
franceza, que não deixa passar as nossas da-
Ias sem manifestar a sua sympnlhiu pelo lira-
sil,

Os aliimuos corresponderam á delicada ai-
lenção de Mr. Ale.xandro lirlgole, cantando a"JÍui'sellteza"i

Na escola Cayru', no II" districto, foi Inau-
gurndo o retrato (Io patrono da escola .losé
da Sllvif Iíliiiõa, falando o professor Theo-
plillo Costa. A professora I). lídwlges Maclin-
do falou sobre a l.ci Áurea.

O Centro Cívico Sele do Setembro realisa-
r/i, ás 20 horas, uma sessão cívica, presidida
pelo senador Lauro Sodrê.

Pronunciara o discurso official o Dr. í.us-
tosa Aragão,

Na sede do Club dos Diplomatas será inau-
guiado hoje o retraio de José do Patrocínio,
seguindo-se sessão cívica.

Cs bairres
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clamam!
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No Retiro dn America, Yá.vá me deixe o
llloco dn Roa Vontade rpalisam-so bailes em
hoincnngem á data de boje.

Alves de Oliveira,
do Brasil, pardo, ile

de direito.
-«a**»

O DU. OSWALDO . OLIVEIRA é de novo
encontrado diariamente em seu consultório, á
rua Sete d« Setembro n. 33. Residência: Mar-
quez de Abrantes n. 201; telephone o'J8, sul.

6
Concurso sportivo,

Secção especial de Modas,
Bilhetes postaes, etc,, etc.

A critica situação dos
funecionarios addidos

lü' cada vez mais critica, mais angusllosn,
a situação do fiinecionalismo addido. Essa
classe de servidores do Estado vem soffren-
do, desde o anuo passado, toda a sorte de
difficuldades, oriundas da demora com que se
pagam .os seus vencimentos.

lia um caso lypieo. que esclarece perfeita-mente a situação afflictiva dessa pobre gen-
le: quando se extinguiu a sub-adniinistração
dos Correios de Juiz de Fora, vários funecio-
navios foram considerados addidos. sendo ai-
guns removidos. Dentre esses o Sr. capitão
Alcxundix Nogueira, praticante de Ia classe,
foi mandado para o Pará. O agente, nessa oe-
casião, pediu informações ao administrador
dos Correios do Estudo de Minas sobre as
passagens e ajuda de custo para o funeciona-
rio removido. O administrador declarou que
ia consultar o director geral c este até hoje
não resolveu o caso. O pcor, porém, é que
desde o dia !) de maio de 1915 o funecionario
em questão não recebe os vencimentos a que
lem direito, apezar dos reiterados requeri-
menlos feitos ao Sr. Camillo Soares.

E', como se. vê, triste a contingência a que
estão sujeitos os addidos. Naturalmente o di-
rèctor dos Correios providenciará para que
tenha fim essa anomalia, para a qual não ó
fácil encontrar-se explicação.

s depósitos

BUENOS AIRES, 13 (*. A.) — Durante O
mez de abril ultimo findo os depósitos fei-
103 no Banco de Ia Nacion tiveram um au-
gmenlo de J.iiTíi.íSci pesos, papel.

Cognie Jjiisac íS^Sfe
-¦¦—--"¦ — i mZ<&fcmi -.—_—-_«__»__-__.

Escola Normal
Pedem-nos a publicação do seguinte:"As senhorilas que se inscreveram e en-

Irarani no concurso de admissão ao primeiroanuo da Escola Normal e conseguiram li'-', tíl
e liO pontos, appellam para os Srs. prefeito e
liiveclor da Instrueeno para que liies seja fa-
cnHada a matricula uaquelle estabelecimento
tle ensino.

Tendo S. S. autorisaçâo do Conselho Muni-
cipal para admittiv até 200 alumnas, e haven-
do se realisadó um concurso a que concorre-
ram I.'IO0# candidatas, e havendo certo rigor
na classificação das respectivas provas, é de
justiça ser tuitorisada a matricula, dado o
reduzido numero ile candidatas que. com es-
forco, conseguiram tão boa colloeação.

Acciesce ainda a circumstancin de não ter
sido completado o numero de 38 matriculadas,
umas por desistência, outras por terem sido
approvudas no exame de admissão ao 2° anuo.

Tendo os Srs. prefeito e director da In-
strúcção ,'nlmil.tido nos aunos anteriores 200
a 300 candidatos á Escola Normal e havendo
sa realisadó este anuo um concurso (talvez
o maior até agora) a que concorreram 1.400
candidatos, achamos um acto de justiça mau-
darem YV. SS. ndmittir mais estas 33 que ob-
tiveram lil) pontos."

0 maior reioqio do Brasil

Urs. Msteilo Júnior
eAdhsmar de Mello

ABVOGADOS

Escriptorio
RUA DO ItOSAIlIO.Tíi

1; andar
Tcleplionc 20õ0 norle

O nacional Eduardc
gunrda-frcios da Centra
22 aunos e rcudenle á rua José Vicente n. 3,em Madureira, quando hoje tomava, o tremF. U. 3. na estação de Cascadura, suecedeu
falsear o pé, perdendo o equilíbrio, califndoentre os carros c ficando com ambas as per-nas esmagadas,

Eduardo Alvs d<. Oliveira falleccu quqn-do vinha pára a Assistcneio, sendo o seucorpo removido para o neevolcrio dalicia.
As autoridades do 2I)0 districto lomaramconhecimento do facto.

• -tnm i
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BREVEMENTE

Portugal na Guerra"
Revista Patriótica Illu-traila

•W CAPA DE LADRÕES L
0 conflícto no morro do

Castelio
Proscguiu na delegacia do 5o districto o

inquérito sobre o conflicto hontem havido no
morro do Caslello. Depuzeram Gaspar das
Eiras, sua mulher e Salvador Fernandes, um
dos aceusados.

Francisco Fernandes, o principal aecusa-
do. continua foragido.

O Sr. Joaquim dn Silva Furtado, tutor dos
menores Oscar e João, pede-nos declarai- queabsolutamente não escorraçou aquelle de sua
casa, com quem cumpre os seus eompromi;-
sos. As aceus.ições sobre cllc só poderiam
partir de interessados.

10.200 PESSOAS
Já se utilisaram do gabinete que a Casa Viei-Ias, ji rua da Quitanda, 99, installou na suasecção de Óptica, para exame rigoroso e gra-luito da vista e determinação do gráo exaeto

que cada pessoa examinada deve usar. Da utili-dade desse exame não é necessário encarecera vantagem, pois muita gente, por ignorânciado gráo das lentes de que se deve servir, temvisto aggravar-se de dia para dia a fraqueza
j do orgao visual, e não são poucas as pessoasque pelo mesmo molivo tem chegado á ec-

gueira.

¦"SJ l»fc» ¦ O MOMENTO

"Liga MarSima Brasileira"
Recebemos o n. 106 da "Liga Marifima Bra-

sileira, correspondente ao mez de abril. Além
de interessantes gravuras de assumptos de
actualidade traz um variado texto.

-<*«•»
Dr. von DõHingef Aa. Graça do Hospital

  da IJenclicoh-
cia Portugueza e com estagio na Itcai Universidade de
Berlim. Doenças do rim (íxanie com a luz). Cirurgia,
cura radical das hérnias, estreitamentos, heinorrlioides
etc. Operações com anesfliesia regional. Mem de Sá 10
(sobr.) as 3 ti". Tclepli. 1.810, central.

¦ *****

0 Dr. Esmeraldino Bandeira foi
eleito paranympho dos bacha-

relandos da F. Livre de
hontem,'aculdadeReuniu-se

edifício da !•
ma de bacharc
ver sobre a est

A' essa
mero de
fazendo regularmente o curso,
ma sido presidida pelo lente

Fui installado hoje e acha-se em
çâo na CHARUTARIa PARA'.

exposi-

-a«o0>-

O

Pioiores9 a postos!.
intendente Getulio dos Santos justifica-

rá, numa das próximas sessões do Conselho,
uma indicação autòrisando a mesa a adqui-
rir retratos dos Srs. conselheiro Rodrigues
Alves o Pereira Passos, destihando-os á sala
das sessões do legislativo municipal. Ali ti-
guram vários retratos, não se encontrando,
porém, os desses dous brasileiros, aos quaes
s edeve o remodelnmento da nossa capita!,
—~ l—MJi»iB»-*~— ———____

í«0§feOV Consultório: rua SeteteUM<lf a —de Selembra n. % dae
Heãid, tua Machado de Assis, 'ò'J, Cattete,

em uma das salas do
Livre de Direito, a lur-

mulos de 1916, afim de resol-
ilha de parauympho e. orador,

reunião compareceu avultado nu-
alumnos matriculados, que vem

tendo a mes-
ealhedratieo

Dr, Abelardo Lobo, sendo secretariada pelosbachavelahdos Arnaldo Araripe e Gaslão
Mendonça.

Procedida á apuiação, verificou-se que fora
escolhido por 70 votos o Dr. Esmeraldino
Bandeira, lente ú-i Direito Criminal e ex-ministro da Justiça, para paranympho, e pa-ra orador o bacharelando João Silveira Mel-Io, com GG votos.

Esse resultado foi recebido sob applausos
geraes.

A LEADOANÇÃ
O Prçzidenls dn Republica eslá deixando

escapar-lhe das wlos a direção política, do
paiz. A eleição da ine:a do Senado, feita ti
sua revelia, ê um sinal muito siynificaliuo.
E a não eleição do Sr. Macedo Soares, paraa comissão de finanças, si não tem uma ex-
pressão numérica aas correntes subterrâneas
que se estão formando na Câmara, exprime,entretanto, de modo muito sensível, a c.vis-
temia de um movimento tendente a àfasldra orientação política do paiz da esfera de.ação do Prezidcnle. Não se pode afirmar,

l
porém,
menos,

sem exajero, ./ue a votação de. hontem tenli,sido uma derrota para o governo. E'uma advertência.. . Sirva ela pelocomp lal, ao espirito leal e lúcido do Sr. \ntomo Carlos, de cuja leaderança não se podea Câmara prima; sem grãoe prejuízo para amarcha de seus trabalhos. Quem aprecia aobra do leader no uno passado, não pude dei-xur de admir.d-a.
E' Düster não esquecer que a Câmara aluaise constituiu numa atmosfera de ajilação po-liiiea, que, si não tinha os furores dos ul-limos tempos do governo passado,entretanto tormcntài

Dp. Roberto de Souza Lojies
Prof. na Fac, de Medicina do Rio.
módicos. Cons. Assembíéa, 56.
¦¦¦ •-—<M3t>—« _

- DCI1-" 
tista.

Preços

Roubado em suas economias.,.
Um ladrão, tendo arrombado a poria úo

quarto da casa de commodos da rua Benedicto
Hippolyto 11. 155, onde residem os operários
Ricardo Veiga, Francisco Verdon e Manoel
Joaquim da Silva, roubou da mala de um
deites 1805000.

O lesado queixou-se & policia do 8o dis-
triclo.

Tabelilgo N0EMIO M SILVEIHA
RÜA DA ALFÂNDEGAt*. -relepljaiiu, 6112

prometianão pequenas, divididascomo se achavam as forças políticas do paizem dous campos igualmente poderozos/Lcn-der de um governo qne precizava apaziguarcoleras em vez de enlreíel-as, o Sr. AntônioCarlos dirinu ns trabalhos de reconhecimen-to dos poderes com aprazimenlo dos dousgrupos opostos, merecendo de todos, até ofim, o conceito de perfeita lealdade, e os lou-vores do chefe do P. It. C. Constituída a Ca-mara por essa maneira tão hábilde leader se exerceu numa obra dide, eliminando do recinto pouco

sua ação
sere nida-
a. poucoaquele aspeto tumultuado que para lá tinhalevado a anarquia dos últimos tempos dogoverno Hermes.

Dirijindo os trabalhos da Câmara den aesta a maior soma de produtividade de avelia menção nestas ultimas lejislaluras. Sola-
çionon cazos políticos espinhozos. Deu ao(u)verno. apôs debatido estudo, todas as me-dldas financeiras que este solicitou. Con-alam o Código Civil. Fez cedo os oreaiiieii-tos, obra lao perfeita quanto permitiu alaboraçao do Senado.

A Câmara baixa, sob a leaderança
Anlomoi Carlos, ttabalhon com seriedade ceficiência. Primeira sessão de uma le.jisla/,,-ra que se seguia a uni governo de atroüelossoube caiiietozamente o leader evitar quenela .<•,: fizessem deprimentes retaliações ¦•
que nela se manifestassem as explosões dana.
qojicas por que tanta andava uma população

O Club Beneficente Floriano Peixoto real!-
sa também, ás 10 1.2 horas, sessão solemne.

1 «<?»> 

0 atiniversario do rei da
Hespanha

O Centro Gollego commomora, no dia IV,
o annlvcrsarlo do rei Affonso XIII.

O projjramma dessa festa i o seguinte: Mar-
cha Itcal — Sessão solemne: Prcsculaciún dei
orador oficial, D. Ricardo de Elias y Garcia,
por ei secretario dei Centro D. José Ferreiro.
Discurso alusivo ai acto. Cerrando Ia scsión
con Ia Marcha Hcal. — El grupo dramático
dcl Centro poudrú en escena Ia preciosa y
aplaudida comedia "Lo que no vuclvc". —
Einalisarã ia fiesta Cbu un esplendido baile,
amenizado por unn de Ias mejores bandas de
musica de eslo capital.

Dr. Eüjjgn«' A hran l cs ?Spfc,!"
pelo Pneumothorax— Uua S. José 106 ás 2 lioraí

APANHADO A
TEMPO

•—

AUDACIOSO ASSALTO A
UMA OURIVESARIA

Um plano audacioso de assalto, arcbiteclado
por um único ladrão, foi descoberto e«tj ma-
dragada, quando era posto cm execução pelo seu
autor, que a policia conseguiu prender em fia-
g rante.

Eram 3 horas. O guarda civil n. 1)4 de ronda
na rua Uruguayana, caminhava lentamente cm-
bueado no capote. Súbito parou. Um rumor ex-
trnnbo despertara-lhe a nttençúo. O barulho,
porém, cessara logo. Comtudo o guarda, com a
curiosidade aguçada, esperou que elie se re-
pedisse. Quando passava um vehiculo, o mesmo
rumor fazia-se ouvir. O guarda verificou que
ellc partia da casa 11. 103, á cuja poria eslava
parado. Xão havia (invidas. Era o barulho pro-
venieníe do vae-vem de alguma serra. E quem
serrava, esperava, para que o rumor não fosse
ouvido, que passasse algum vehiculo em frente
á casa.

O guarda correu a um telephone c comnuuii-
eou o fado ao commissario Pereira, de dia na
delegacia do 3" districto.

Esta autoridade partiu immedialamentc parao local.
O pavimento térreo da casa n. 103 linha lo-

das as portas fechadas. A entrada para os anda-
res superiores era pela casa da esquina, ú rua
da Alfândega 11. 130. A policia bateu abi, sendo
a porta aberta e franqueada a entrada. A
easa foi toda corrido, sem nenhum resultado.
Restava, porém, uma sala, justamente a quefica sobre o prédio n. 103 da rua Uruguayana.—Quem mora aqui? — interrogou o commis-
sario aos moradores.

Ninguém, porém, soube dar informações* pre-cisas. Sabiam soque a sala era habitada hatrês dias, por um indivíduo que a alugara ao en-
geuheiro Nova, que subloca Ioda a casa.

A policia chamou, bateu á porta. Nenhuma
resposta. No entanto, os moradores da casa af-firmavam quo o habitante da sala ali eslava,iinham-n'o visto entrar.

A policia resolveu, então, arrombar a poria,o que fez, No meio da sala eslava um homem
que procurava arrastar uma grande mala. Numrelance iodos que entraram na sala percebe-ram 110 assoalho um grande buraco e pelo chãovários objectos próprios para arrombníncnlo.

O indivíduo, colhido de surpresa, declarou
que por ali deveria por meio de uma escada decordas descer á casa 11. 103 da rua Uruguayana.Abi e estabelecido com oürivesaria e relojoariaÓ Sr, Francisco César de Jesus. No seu eslabe-Iceimenlo nao dormia ninguém, de maneira queo plano do ladrão seria provavelmente bem sue-cedido si o rumor da serra não o tivesse dciiun-ciado,

Conduzido para a delegacia ahi declarou olacA-ao chamar-se Manoel Ferreira, ser porlu-guez e ter 23 annos de edade. Revelando-se de
jim cymsmo extraordinário disse não fazer par-10 de nenhuma quadrilha, tendo agido só. Casoconseguisse o seu intento, não sairia daqui, poissabe que a policia não o encontraria. ¦

No local foram apprehendidos os seguintesobjectos: uma serra, uma escada de corda, duasgazuas, a mala e uma pequena cama de ferro.

O QUE E' PRECISO QUE SE
FAÇA COM UKUENGIA

••
• NA PIEDADE

concertar o rneanameiilo d'aauu da rua
Leopoldina li, 71, cujos moradores, ha 100308,
lutam com as maiores difficuldades paru obter
a água do que necessitam.

NO CENTRO DA CIDADE
iiciihnr com »ih depósitos de lixo cxlsten-

(es cm vários pontos da rua Vasco da Gama,
NO CATTETE

acabar com o abuso que é a reunião de
dt>HOccii|)iidnx, ludas as iioIIoh, uns porlus do ci-
lieina quo fica na esquina das ruas Dous de
Dc/embro o Callclc.

K.M HADDOCK I.OBO
aoss moradores da rua
rua' Barão do lliipafllpo

fornecer acua
Luz, 110 trecho da
travessa da l.uz.

NO ENGENHO \ EI.HO •
calcar o l.lluniinar 11 rua Santa Sopllin, onde

são c-onsfrniiliiH prédios bellissimos, o para o
quo já foi votada a verba de _0:000$000.

NO ANDARAHV
modificar o horário dos bondes das linhas

Andaraby Grande o Uruguay, que servem no
populoso bairro do Andorohy, o mudar-lhes oIrajccto, de modo a facilitar aos interessados omais promplo o limpo transporto,

EM VILLA ISABEL
—¦ reparar o calçamento da rua Barão do Co-

tcgtpe que está Ioda esburacada, intransitável,
portanto, para qunesquer vchiculos.

¦ mtm 1

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas era dcenças dos olhos, ouvidos,
nariz e garganta. Consultas de 1 ás 5 — Ai-sembléa n. 60.

No matadouro de anula Cruz

Abatidos boje: 750 roxos, 903 porcos,' ,|g ca,.. 1
nelros e 17 vllellon.

Marchantes: Cândido E, do Mello, 833 r, Un, ü 3 ».: DuNsch ü C, 3H r.j Alexandre V. So. \liriiibo. II n.j A, Mendes íi C, 71 r. o 13 1, 
" 

H
Lima & Filhos, lil r„ S3 p. e li v.; Pranolsoo V /Ooillarl. 117 p„ 7H p o Vi v,| C, Sul MjncJra Ilil i*,j Joflo Plinenln da Abruii, ÍIB r.j ÓlívelnllIrmãos A C, 113 r„ III p. o 10 v.; Basilio Tava" '
res, III r, o 13 v.l ClUtro iV: C, 13 r.: G. dos He-'lalhislas, liíl r.; Purtinho iv. C„ lil» i-.j |.„i^ ||..,,'1)0811, II r.j P, P. Oliveira ,V: (;,, !,() r,j Periuin-tles & Marcondes, III p„ c Augusto M. du M„n„7 r„ lli o, o 7 v.

Foram rejeitados 1 G IM 3H r„ 30 n„ I p K ¦> ,Foram vendidos: 77 114 r. c 5 p"Slock": Cândido li. de Mello, 201 r • l),iriiçll.4 C, 387; A. Mendes & ( „ B5-: Lirn^& Pllhos, ÍI3; Francisco V. Goulnr 357 CSul Mlnolra, l-IOi c, dos llotalhistos/oO: joí-j'
rc,f!!'!'f ° ^,"T"• l!,,7,:. 0llvelr« Ir» «os & ( 

'
.1/1.; HasTIlo Tavares, 301: Castro St C. 82. P,\miIio *í (,., I.ll; Augusto ,\|. dn Moita, !.!!• F 

'
Oliveira c< (,„ 171, c l.uiz Barbosa. 100.' V.., /

No cntreposlo de S. Diogo
O Irem elicgpn com cinco mlnufúaVendidos: Ülili ] '_> r„ ^i;; ,,, )7Os preços for; ,s segu!ii[cs:a 'Silill; porcos, de 1^250 11 1S30IIJ?50()ii IÇ800, o vllellos, de Sfian

•rr.ir-i'.
c. c 45 v.
rezes. d,, y.ts,)

; carneiros, do
a ÍSOO.—*•*»

Dr. Odilon Gallotti - £«•*«•rua Assembíéa, 72, de 12 1|2 ás 11 horas* átterças, çiulnlns o sabhados, o cm us rc idenma no Boulevard 28 de Setembro n. ÍI2I t""ilos os dias, de 8 ái ü o das 15 ás 18 IvícV.Tel. 2308 Villa. la lUtA1'
¦¦ »««r«» nifflnn piípudpüüliIlíilmU f uHJjDjiIj

BRUTAL!
Continua grave o esta-

do da vicüma
! » •

A criminosa vae para a
Detenção

Noticiámos honlcm, em todos os seus por-menores, a bnit.il nggrcssúo de (pie foi vi-clima uma :.cnhora muito relacionada cm
nosso meio social, .Mme. I.eclicia Gigante,
esposa do Sr. Francisco Gigante.

O estado de Mme. I.eclicia, que foi gra-vcmcnlc ferida, continua a inspirar sérioscuidados.
A criminosa, Cai mela Pcdulo, autuada emflagrante pela poiieia do !)° districto, foi rc-movida para a Casa de Detenção.

MISSAS ;;«'¦"

Hcsain-sc depois úe amanhã:
D. Maria dn Concelçõo, ás 8, na malit: dovspirilo Símio, 110 Kstitciò de Sá; Joaquiml-.g.vplo ile Andrade llosas, ás !l, no capíliaile N. S. do Amparo, em Cascadura; Pr.incís'CO Mattos da Silva, ás !) 1,2, 11.1 matriz 1!.SaiifAniia: Manoel Ferreira da Silva Brandãons II), na Candelária, I). lílydia de Paula Arau-

,10 .Mathias, ás !?, 11.1 matriz de N. S. de Lom-des, oin Villa Isabel; I). Phida liiia Vascon-cellos Nascimento, ás !), na mesma • I) I¦'••-tcphania Leitão Varela, ás !) 1,2, na matriz íifl
Sacramento; Francisco de Souza Brito, á, !,»,na egreja de S. Francisco de Paula: ClotildeProcnça Cavalcanti de Albuquerque, ás !), namesma; D. Eslephania Teixeira iNii.iziiih.. \as !) 1:2, na mesma,

ENTERROS

Fi!!ii!2 ASSYRIO
No elegante ponto de diversões,que é o
çcAssyrio», será festejada hoje, com muito
brilho, a data da Lei Áurea. Vae ser uma
noite artística : basta saber-se que tomam
parte tio programma as actrizes Sras. Cia-ra Wciss e Tina D'Ai'co c os Srs. De
Carli, tenor; Numa Pasini e Barbati.

Amanhã das !Í ás 7—terceiraMatinúe infantil
Duas orchestras, convenientemente afina-
das, movimentarão, os números de dansas
internacionaes, executados por bailarinas

opera —
«MM

- de

Cm torno da Taça mo
Branco»

BUENOS AIRES, 13 (A. A.) - O jornall.a Nacion , commentando elogiosamente oacto do Dr. Lauro Muller, ministro dos Ne-goeios do Exterior do Brasil, offerecendo áLiga Metropolitana a taça "Hio Branco", queserá disputada por brasileiios e urugüayos,conforme determinar a referida Liga, criticaa associação argentina congênere por não terainda reconhecido a Liga Metropolitana, pre-tendendo zelar pela boa harmonia na casaalheia.
-Mft»

mes. A. fiosenvaMA
Participam as suas dlstinctas freguezas quetransferiram sua casa de modas, chapéos pa-ra senhoras (modelos) c importação de arli-gos de fantasia, importados direetamente deParis, da rua Rodrigo Silva 11. 38, para a rua7 de Setembro 11. 95, 1» andar, edifício d';lO1 aiz_, onde ahi esperam merecerconfiança de suas presadas ordens.Ir ora.

a mesma
como 011-

co-

Sr

irritada pela erize.
Tudo isso, força ê

obra formidável.
Setia realmente

convir, Tcprezcnlo uma

para lamentar qne a Ca-mara se privasse de nma ação tão pn-Jicva|e efinente. —MAURÍCIO DE KÍEDE1BÚS.
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E' n.m dos melhorenos melhores o numero de hoje daCareta' , Muita "verve", muita actuálida-ue, excellenf.es gravuras.

DR. J. PERDIGÃO ás 10 horas.
DR. MAURÍCIO L. DA CUNHA (doHospital do Carmo) ás 16 horas.
Avenida Mem de Sá, 2,3, sob. Telep.

1.638, Central.
• ¦*««— -

A fabrica de moeda falsa
em Nictheroy

ODr. Octavio Kelly, juiz federal da secçãodo Estado do llio, ouviu hontem Álvaro Ho-drigues da Costa, envolvido no caso da fa-briea de moeda falsa em Nictheroy.
Os respectivos autos subiram immediala-mente á conclusão daquclle magistrado. E'que a favor do preso fora impetrada uma or-dem de "babeas-corpus".

-«»»•.

J.fl. Vieira-
11. 137. 1", altos Cinema Odeon, das 2 ás 5,

1 10» 1

CIRURGIÃO
DENTISTA.
— Avenida
llio Branco

no mo?ro

l''oram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: Nei-son, filho de Alipio du Almeida Cfitanlio, rimIJ. Maria 11. 11, easa V; engenheiro Franciscoda Silveira Lobo, rua Mariz e Barros 11. 116:Alberto, filho de Alberto Pinto, ladeira do Se- Iminano 11. 01; Olinda, filha de Aniceto ii. dos.-.autos. ladeira Pirassilltmga n. 1!); David, fi- 

'
lho de Brasiho Vieira Couto, Adro de São Fran- '
cisco n. 39; Constando Joaquim da Costa, ruaOrostcs n. 46; Maria Cândida da Silva, rua Con-ile Leopoldina 11. 31; Aunibal, filho de Augusl.vCorrêa Figueiredo de Siqueira, rua Mendes Ta-vares 11. 61; Paulo, filho de José Fernandes1'ontes, rua S. Luiz Gonzaga n. 287; Olga. filhade Álvaro Vieira Fernandes, rua Pinto de Fi-gueircdo 11. 18; Alberto Nuno de Araújo Souza,rua Üuqucza de Bragança 11. 42; Newton, filho 1de Armando Pedro de Alcântara, rua Guimarãesn. ;>7; Pelippe de Aguiar Garcia, rua «cila dea. João 11. J9.

No cemitério de S. Francisco de Paula: .loa-(jumi Jose Palhnres Sobrinho, rua Senador Ver-gueiro 11. 38.
No cemitério da Penitencia: Elisa tíliilber-mina Coimbra, Hospital Nacional de Alionndosiso cemitério de S. João Baptista: Firmino'.?lllPy,,y,k' breitas, rua Lopes Quintas 1,. 22:Havio, iilho de Manoel Perez Rodrigues, máDezenove de beycreiro n. 131; Luiza Rodrigues(!n Silva.ruaReliro de Guanabara n. 25; AmadeuParedes de Souza, ladeira João Homem 11. 41-Anna filha de João Silva, Hospital S. Sebas-liao; Reynaldo, filho de Joaquim P. Diogo, rimReal Grandeza n. ]<)4; Armando, filho tlc Mnoel hranciseo Santos Deveza, rua Ml euPaiva 11. 99; Pedro, filho de João Monçãonula Angélica n. 24; Eduardo de Cileno da policia.

. —Rcalisam-se amanhã os seguinte. 1,0 cerni-lei 10- de S. Francisco Xavier: Joaquina Pinto
i. 19; Anna Nazaretli Rosa da Silva, travessa

Tijuca n. 99 
' "" °' 'lil Estrada Vdlw líl»

—Em sua residência á rua Nossa Senhora du- !Copacabana ... 583, falleccu hoje « Sra. D. Ma-,ria Couto Moreira, esposa do capitalista M„-noel Francisco Moreira, negociante nesta pra-',a. Us seus restos morlaes serão inhmnádòsamanha, em carneiro do cemitério de £i. João
ho?as ° '° da CilSa i,ci,ni1' As "í S

—No cemitério de S. Francisco Xavier foramoje inhumados os despojos mortaes da senho-11 tu Maria Alice Gonçalves de "
Dr,
fal
do

miei de
ave-

ntas, necrò-

Lima, filha d-iiv. H-aneiseo Lcopoldino Gonçalves de Lima.'1

CURSO FORMAL Inlernato e çjç-7
Haddock Lobo.,.. 2o3. Preparo pnra^dmis^o 70S !^-moiroo terceiro annos da líseola Kormaí E, 

:
mstrado por lentes da referida escola. Preços

insiuo im-
módicos.

O inqnerlfo pai«â apé!
isar nina '

it

Muito embriagada subia, pela madruga-ria, o morro do Salgueiro, a parda Ignaeiade tal, ali residente.
Em dado momento, tendo perdido o equi-librio, rolou por uma ribanceira, recebendo

graves contusões.
Km estado gravíssimo foi removida paraa Sanlii Casa, tendo antes sido medicada pe •

isati ,

. Já eslá aberto án délejfnclii do 9» districto©inquérito ordenado pelo l» delegado" atuí-1liar para apurar a responsabilidade dos agéi?- •'tes da conhecida turma "pegn-boi-", que. em'
lamente, 110 morro de S. Carlos, o Sr. H .lisario Carneiro Leão. funecionario da Pre- ileitura; e o operário Jorge Alves 'No inquérito aberto, que está a cano da \escrevente Medrado, depuzeram jã ás7 vicf£ 'mas

O Dr. Sylvcdr.

Assistência.
Povo seieneia

districto.
do desastre a policia do
-*a»»»

*rlin§Mro8te^f
IWBi mui-- ¦¦¦¦ S

Exames úe sangue, amaS^ses
c3e upâíias, éfs.

Drs, Bruno Lobors, uruno looo e Maurício de Medeiros,da Facuid. de Medicina — Laborai.Analyses e Pesquizas: ROSÁRIO 168, esq. pra-ça Gonç, rime Tni ,i.< 1 .,1. %. ..,.,! " ¦e Pesquizas: ROSÁRIO 168, esaDias. Tel. do Lab. N. 1334.

^%^utÍntX0TIÉÈl^

SO'FALTA 0 MOBILIÁRIO
ni ,

PORTO ALEGRE, 13 (A NOITE) (re-tardado) ~- O edtfici,Q coi.sírt.icío para a,ueieiracta Liscal, eslá pronipto faltando sótijnneiro para CQníptar o necessário mobília-na. . ¦
Essa íalta determina grande prejuuoi áUmM com: pagamento de alugueis caros úa

prédio que pecupa actttalmente a Delegar
ciai

{,.:„.„ , ; . ,r MacÜado, delegado do di--
dà ÍSnftí°S„.i"-timW t0d0s os "'"ombro,"
cia tuima pega-boi" que naquela noite irf-
nôa»ra^rÍaSd,1Ua1 d0 scu districto 

Uem °«S

as vielimlf- 
depox*cni c sercm acareados Amis.

nn^W1»10 'WlÚ ¦!lUlt;ul0 ° exnmo llcpo de delicto procedido nas vietimas
ja noliciiiiUos, foi positivo.- -<««—

como e o

Chamados médicos á noite com urgência
— DR. LACERDA GUIMARÃES —
Telephone 5.955 Cenfral-Rua da Constituiçãon.|

-a '^CEtr-i-

¦«s^^Ey>w—i—

arage Mercedes
^ tíBNTMgi 438.

O. S. Rodrigues Cjí Coüiu.

laita
13 .A

\mmm
«ti

laífcarlui
S. PAULO, 13 (A. A.) — O Dr. Oscar Ro-,drigues Alves, secretario do Interior, recebeu

hontem, de Florianópolis, o seguinte tele.-
gramma: "Pessoalmente e cm nome dos uol-legas da missão paulista em Santa Çatharinatenho a honra de saudar V. Ex„ dese'I«nd<ítelieidades pessoaes e à sua administracilo.-d
(a) Oresles Guimarães1'.

O professor paulista Sr. Arlindo 1 opeíChagas, que está em commissãõ no l£staiíade Santa Cnthanna, e que presentemente siacha nesta capital, visitou hontem o Dr Oaicar Rodrigues Alves.
-¦ * *f»r— i

Doenças do apparelho tiiges^í?vo o do sistema nervoso. —
Kalos X. — Dr. Renato '!-

lèopes; rua S. José, 39, de .
souza
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0a piatéa
AS PRIMEIRAS

"Cio »zul", no l'«lnco
Km rcrlla de nsslKiinturn, n rompnnhln Oa-

llmrdo fez limitem no PnlnOQ n "reprise" dn re-
vista portURliein "CÔO imil", i|uc não Im mui-
to tempo deu umn ROrlfl de espeetnculoK de
inecoRio uo ÕnrloN Qomos. A alegre pecn de
Luh A.piiii»», 1*. Coelho e .1, Sequeira foi n
léoiifl cnm n incsuin deslumbrante uumtugem
ipie lhe deu nas suas primeiras renrcsculncõet»
t empresa l.ul/ (ialhiirdu. Havia, lionlem, po-
rem, nn "reprise", uma nttrnceAo — u estren dn
potrlí I.hIüii Sutniiellu — «pie desempenhou vn-
lios impeis, com a vlvnoidndo de <|ue A dotada,
ubrllíiniitntín pelos seus grandes olhos u corpo
fintatlo.es,,. InfclUmenfo, porém, imrn n com-
piiuhin e, principalmente, para o publico, a Sra.
Crçmlldn de Oliveira niloeeeu, o nua fez eom
(pie vários papeis fossem .substituídos íi ultima
hora. Si alguns não foram desmerecidos, como
o numero do "Cigarro", cncniitndornlgpnto
desempenhado pela galante Jullotn Soares, <|iie
cgitrílmonlo brilhou noutros papeis, o mesmo
uno aconteceu a outros, Mas, apezar tlisso, a
revista foi applautlitla bastante, .sendo vários
números blsadns. Cnm n noliela que hoje II-
vemos do que Cieniiltla jã esla nolto nppnrcco
nos seus primitivos impeis, i cerlo, "Céo u/.ul"
terá outro brilho,
"O Gnucho", no S. José

Nàn furam felizes os autores do "(lancho"
no liou intento «le escreverem tuna peça do cos-
luillOS riograiiileu.ses. De fncto, a que lionlem
foi npresentndn no publico no lheatro S. .losé
resenli-se, prii.eipalinente, tia falta tle ohser-
vação. li Isso é o siifficiente para que nos ah-
steuhainos tle lhe discutir o valor, bastiu.tio <|iie
estranhemos tivessem os Srs. Itiml Pedornel-
ras e Luiz Peixoto escolhido pnrn chefe tle con-
Irabanillslas um eslanclciro o fizessem nppare-
cer em plena campanha, numa estância, um
lypii tle gaúcho carregando ao liombro um bar-
ril »l»' ehopps... A musica, que se resume em ai-
gun». duettos e "rasgados", lom o cunho cara-
cteristico das cantllenns monótonas tia campa-
nha riigraiiih-nse. O giiartla-roupa defeituoso,
çcenarios bons."() desempenho.,. Salientemos a voz agrada-
vcl d»> joven netor Vicente Celestino, uma pre-
ctosidade no meio tlatpielle conjunto de vozes
i»gaiii»'ada.s e de taquara rachada...

NOTICIAS
Rcnbre-so hoje o Trianon

Ti ndo passado por sensíveis melhoramentos,
reabre hoje suas portas o Trianon, o elegante
lheatro da Avenida. Occupn-o destn vez uma
nova companhia nacional tle comédias e "vau-
devillcs", tlirigidn pelo corrçclo aclor Alexandre
Azevedo, e tia qual fazem parle, entre outros,
os artistas Jofio Barbosa, Ferreira tle Souza, An-
tonio Serra, Mario A roso, Luiz Soares, Adelai-
d-.' Coutinho, Ema dc Souza c Aurelia Ber-
nah.dl. Como se vc, a nova "troupe" tio Tria-
iHin po; sue elementos para vencer. Sua cs-
tréa (Inr-se-á ás 120 horas, com um interessante"vaudeviilc" fie Pierre Wcber, "Vinte tlias á
KiUibra".

A primeira do hoje no Recreio
A companhia do Polythcnmn dc Lisboa dá

amanhã no Recreio o seu ultimo espectaculo,
por ter de partir segunda-feira vindoura paraS. Paulo, em cumprimento de seu contrato.
Apczar disso, essa "troupe" lusitana dá-nos
hoje unia peça, em primeira representação —"A Murtyr", drama em cinco actos, tle I.any,
em que as Srns. Palmyra Torres e Elelviiia
Serra tém tlous cxccllcntcs papeis.
A recita tle despedida da Sra. Palmyra Bastos

I" nu dia 'Jfi do corrente tpie se realisará no
Palace Theatre um atli-ahcnlc festival em bo-
Ilicnagcm á Sra. Palmyra Bastos, a distiiicla"tiivcüc" portugueza, tpie se retira, agora, do
theatro tle opereta, Esse espectaculo, tpie está
sendo organlsudo pelo empresário Luiz Galhar-
tio, e sob o patrocínio desta folha, promettereveslir-se de grande brilhantismo, Uma das
partes th» seu programma será a representação
tle um acto tle "Amor de mascara", a ultima
opereta creada por essa distincla artista.
A estréa da companhia Ruas no Apollo

A companhia portugueza de revistas Ruas,
que ora trabalha no Apollo vae, como já disse-
mos, óecupar o llecreio. Sua estréa nesse ulli-
nm lheatro será na terça-feira próxima, com a
popular revista "De capote c lenço", fazendo o
papel de cabo Elysio o actor Jorge Gentil.
A primeiro da "Eva", no Carlos Comes

A companhia italiana de operetas Maresce
(.'. Weiss dá hoje no Carlos Gnmes espectaculo
novo. Será representada, cm "prcmiérc", a ap-
plaudida opereta de Franz Lehar "Eva". A
Sra. Clara Weiss desempenhará o papel dc Gi-
psy, emquanto a Sra. Tina d'Arco interpretará
o de Eva.
A recita tle hoje no Assyrio

A empresn tio Assyrio, o elegante restaurante
do Municipal, preparou para solemnisar o fc-rindo dc hoje uma "soiréc" de gala. Começará
as ul! horas, com um programma variado c at-
trahcntc.
O cartaz do I.yrico

Hoje, á noite, ha no Lyrieo espectaculo dc
gala.. A apreciável companhia Rotoli & Billoro
faz unia "reprise" da belln opera de Vcnti."Aida"', que foi um dos seus maiores suecessos
na actual temporada lyriea.
O circo do Republica

Continua a obter grande êxito no Republica
a grande companhia eqüestre e gymnastica. queora o oecupa. A "matinée" tle hoje foi um sue-
cesso. Charles and Tand, os cxcelicnles cômicos
excêntricos, Miss Ony e outros números foram
bastante apreciados e lão cedo não sairão dos
programmas tios especlaculos do Republica.—Ouvimos dizer que conhecido empresário
eslá prestes a órgauisar uma companhia nacio-
tal de revistas, que irá oecupar um dos nossos
melhores lheatros populares.--Será representada boje e amanhã pelaultima vez no Ginema-Theatro Rio, de Ni-
clhcroy, a revista que grande suecesso tem ai-
cançndo "Tim-tim por Tim-lim", para dar
entrada á opereta "Os 28 dias de Clarinha".-—Espectaculos para hoje: Lyrieo, "Aida";
Trianon, "Vinte dias á sombra"; Palace, "Céo
azul"; S. José, "O Gnucho"; S. Pedro, "Meu
boi morreu"; Carlos Gomes. "Eva"; Recreio,'A Mnrtyr"; Apollo, "Fado e maxixe"; Rcpu-
hlii-a, companhia eqüestre.

)IVê2SÍ"í^73.1EanHEn

5^ PORT8
Corridas

Serve de base A corrida de amanhã, nn lvrh.v
Club, o (iniuile Prêmio Seis de Março, llenppu-
n ce uehsv pnreo o mielnunl lulervlew, tpie tem
(JUO lotar niH-IIIIS tom lloilll, Iv.lilhaeo, Trllllll-
liltO, Siuiiiiril.mil e (iunporé. Outros imii-os tém
1'imbem n nllençno »l»>., turli-.i.»-,, snlíenlnndo-su
o» denominados "Cosmos", "Dr, Frontlu" 0"Dous de Agosto". ,

Football
Enlro os"mnlehes"de fóotbnll n no ronllsnrom

;imanhã, dcslnrn-se o llolnfogo "versiiH" Sfio
Chrislovfio, primeira divisão, eom o qual se es-
tn-.irn, ne.;la Icniporaila o eampeão nlvi-ni-gro
de uno.

Esse "mnleh" renhsnr-se-A no "ground" da
run Gonornl Sovcrlnno. o vem despertando gran-
do Inloresse, quo avulln mnis ainda pelo fnclo
tle não se eonheeer ntó hoje a "elevou" eoniple-
li do llolnfogo, nn tp.nl, dizem, se apresentará
UI11 cxcellente elemento tle defesa,

A "equipe" do S. Christovão é a segnlnlo:
Cardoso, Mnltiuho, Rubens, Pinheiro, Cniiluu-

nn. I.OVOrolt, Apollo, Pinheiro, Suleuui, Rollo e
Sylvlo.

Servirá dc juiz nessc jogo o Sr. \V. A. TulU,
do llio Grlcltol.

Os tleinnis encontros tle foolbnll, amanhã, são
esteai Anierien "versus" Aiularahy, primeiradivisão, uo campo tln run Campos Snlles; Mau-
[(ticlrn "versus" Cattete' , seguntln divisão, no
eainpo do Aiidariihy; \'\\\i\ Isabel "versus"
(Sunimbiirn, seguntln divisão, no "ground" do
Vllln Isnbol, o lllver "versus" Paladino, tercei-
ia divisão, no campo tio S. Chrislováo, no Jar-
dim Zoológico.

Os juizes desses jogos serão, respeelivamen-
te, os Srs. Sydney Pullcil, tio Flamengo, primei-mel ros "lenins", e Hufi.io tle Almeida, tio Flu-
nilncnsc, segundos "tenros": Cicero Allnn, pri-meiros "lenms", e Ernnni Joppert, segundos"lenins", ninhos do Boqueirão do Pnsseio; An-
tonio Dutrn, do Gunnnbnrn, primeiros "lenms",
e Dudley Sholl, segundos "lenms", do Cario-
(-0, O G. Alberto Coelho, tio S. O. Brasil, pri-meiros "Icams", c Machado Guimarães, fscgun-
dos "Icams", do Icaraby.

Effcctua-SO amanhã, no "ground" dn Villa
Militar, o "mnleh" tle football do 2" regimento'versus" 1" regimento de infantaria da Liga
Militar tle Football. Aclunrn como "reforço"
nesse jogo o 2o tenente tio 55° de caçadores Al-
incida FigucirAa.

Villa Isabel F. C.
IMo eliib realisou lionlem uma "soiréc" dnn-

snnte em honra ú sua viclorin dc domingo ul-
limo contra o Carioca F. C.

Umn banda tle musica tia Marinha execulou
rm optimo programnia, havendo dansas alé
nltn madrugada.
I.inhoa-Iíio Football Club ".versus" C. Regatas

Vasco da Gama
Rcallsa-sc amanhã nm "malch Iraining" en-

Ire os primeiros, segundos e terceiros "teams"
tios elub.s acima, sendo o terceiro "teani" com
um "leam" X tio Lisbon-Rio I". G.

Será tlado o inicio tio terceiro "leam" ás 12
horas, no "field" tio segundo, na praia do It us-
KBlI.

Eis os "teams" do Lisbon-Rio:
Primeiro — Teixeira, Octavio. Martins, Octa-filio, Luiz, Sclicttine, Tupy, .1. Leite, M. Lima,

Polaco, Japyr.
Segundo — Ary, José, Nico, Rogério. Abilio,

Paiva, Arlindo, Heitor, Ramos, Raul, Coelho.
Reservas — Reis, Pring, Pimentão e Reinar-

dino.
Terceiro — Anselmo, Bernardino, Dino, Nar-tiso, F. Linhares, Pring, Malaguli, Andrade,lieis. Lusitano. Almeida."Teani" X - Ribeiro, Pontes, Benicio, W,Pinto, Guimarães, Martins, C. Lima, Azevedo.

Linhares, La Roque, Gastão.
Reservas — Frias, Nhônhô, Luhí.

America F. B. C.
A directoria deste club, reunida cm sessão

ordinária., resolveu o seguinte :
a) nomear uma commissão composta dos Srs.

associados c Pedro Hess, Atlhcrbal Mello, Moa-
cyr Leitão, Júlio Moreira Filho, Cícero Pimen-
In de Mello, Francisco Lagc, Maximiano José
Gomes de Raiva Oswaldo Bar.ila Fortes, Ar-
mando Garcia, Giialtei- Castcllo Branco, Ste-' ' '''•'"¦•ti  1 ,iji*o e I uiz Pinto de Mello,
afim de auxilinl-a durante o anuo dc 191G.

¦ por oécasino tios jogos da temporada,
como em outros serviços;

b) estabelecer que o ingresso ao campo, nos
dias de jogos, só será permiltido áquelles dos
Srs. associados qne apresentarem o recibo do
mez corrente, tendo esses o direito de ingresso
a duas scnhoras( pessoas de sua familia).

Nas quadras do Fluminense Football Clul»
realisam-se amanhã as provas componentes do
grande encontro official de "tennis" entre Rio
i S. Paulo, para disputa de uma taça instituída

ela S. V. tle Sports Terrestes. A representação
do S. Paulo compõe-se dos Srs. a) J. N. Whitc
¦ L. l.atbam; b) W. Glawiel e B. Williamson;
»¦) M. Munhós e E. Assumpção. Defenderão as
cores cariocas as seguintes duplas: a) ,T. Coim-
lira c ,T. Bello; b) A. Lage e G. Cruicksbank;
c) R. Pitlcrson e L. Bartholomeu; dupla dc
reserva d) L. Pullen e S. Pullen.

CIINE RALAIS
saa n

SEGUNDA-FEIRA - DEPOIS DE AMANHÃ
Programma novo - Tres films

A Grande Fabrica da Creazot
'tíÜP
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Nndn mais Intorossnnto e do
maior onportunlündo, quo
uma visitn nu formTdnvol
lonic do nbnstpcimonto do
munlçQcB do glorioso Exerci-
to Frnnccz. - «DES rCA-
NONS! DES MÜNITIONSI

2.°

Bollo drama da vida moder-
na, baseado sobro as leis do
ntavismo. — Situações o mo-
vimentação curiosas c cheias
dc imprevisto. — Mais uma
vez vence o AMOR, o mais
poderoso medicamento paraa cura de males onde a

seiencia se vê vencida

3/ \i£2& ^toíSr VIDA C aà xs$ dom íhrz

O Tiro n. 7 festeja hoje o
seu tO* anniversario

Commemora lioje o hou 10" nnnivorinrio o
nuliiío Tn-.i l-.dii,.l, hoje ii, 7 do Tiro Urft-
¦llblrúi

l-iiiiilaihi cm lil dc maio de 11)1111, por um
limpo dc utirndorcK, teudo A frente o siiuihi'
su •'.iinpi-iio o pr»»p.i-;.iiui;-.l.i do tiro em nos-
ro paiz, Dr, rumuini Wenioclí, ntrnvís de
loil.i-. ns tliiiieiilil.iilf. o Tiro n. 7 tem no mau-
lido, sendo proíonlorneiito o unh-o <iuc luu-
crloua regularmenle nesta capital, Seria lou-
uo dosorovor n sua Iilslorln, modesta poróm
lilui-io-ia c patriótica, JA chegou a possuir
1 .fillO sócios: bojo o seu offootlvo ó do IIÜU
ntlrndoros, possuindo uma companhia orgn-
lllindn, emu bunda de musica e balida dc cor-
iieU-Iros, cuja biindclra llio lol ontroBuo no
roollllo tln Exposição Nacional, dc IIHIH, lio
dia '.'il de novembro desse nnno,

O Tiro n. 7 ja liirneeeu 13 lurinas de re-
norvlstns pnrn o Exercilo iinelonnl o «luas
vezes jA prestou serviços de guerri no Ho-
verno dn Hciuibllcni om sua linha dc tiro jí»
foram habilitados nn manejo do luzll do
gueiia mais de Ü0.000 moçòa brasileiros. Pol
a primeira socledndo do tiro (|iu- lio Brasil
orgaiiisiiii uma eompiiiihla tle atlradoies uni-
fonulsados, snindo n rua pela primeira vc/.
em 8 tle novembro de 1'JHíl.

Doutro os fundadores de l.'l dc mulo tle
1000, apenas tres existem no Tiro n. 7: ati-
rndores Alfredo Eugênio Ocorgo, Ernesto Du-
rish e 1" leiientc Klnvlo Augusto do Nascimcn-
In, então aspiraiile a official do Exòrclto.

Na eonipanhia de alirinloies existem ape-
nas quatro veteranos tia primeira formatura:
capitão atirador Floriano Escobnr. 1" tenente
alir.itlor Nicoláo CovllVd 0 segunilos tenentes
atiradores Eduardo Walsoii c Angenor Ccsar
do Barros.

A' frente do Tiro n. 7, desde sua organisa-
ção inililar, acha-se o 1" tenente tio ICxereito
lltlefonso Escobnr, seu presldonto c instru-
ctor.

lmpossibilitatlo de eoinmemorar de outro
modo o seu 10" anniversario, cm virtude tle
80 achar em obras a sitie social, no Quartel-
general do Exercilo, a companhia de atirado-
1-0.1 do Tiro n. 7 fez, hoje á tarde, um pas-
seio inililar, desfilando pelo centro da cidade.

M.M£ V VON NE
vlenl ilaniver lio Paris, nver un gianil cl.olxdc robôs,

< hnpcaux, blouses, ot»s.
Rua das Palmeiras n. 52 — liolaíoíjo

SIclaes que es^ssa-

Queixou-se hoje a A NOITE o Sr. João Mi-
chèl, tpie se diz capitão tia Guarda Nacional,
dc haver sido espancado por praças tle cavai-
laria, quando estas o levaram, lionlem, alé o
9» districto, allegando ter elle entrado em lu-
ta com dous indivíduos, em plena rua. Mi-
clicl nccrcscentou-nòs tpie, nn delegacia, foi
violentamente 1 ratado pelo commissárlo dc
dia.

» ÇTi ¦

Mimosa; sentimental e comniovecíora comedia dramática cm 2 longos actos.—
Alternativa angustiósa de duas irmãs, de dous entes que mutuamente se votam
a mais terna atfeiçãò eque procuram por todos os mejos se occultar o objecto
dc um grande desgosto que ameaça tanto um como outro. — Sublime sacrifício,
abnegação única.—-Amor dc familia.—Reunião do lar, - Estimulo para o bem.—

A protecção e a benção de DEUS !

ouro; para o Io c 2o collocados, medalhas dc
prata c de bronze.

ismo -
Corrida de motocyclctas

Realisa-sc amanhã, ás 8 horas, na avenida
Beira Mar, no percurso comprehendído entre
o Pavilhão Monroe e o Pavilhão M.ourisco,

O Club de Regatas Boqueirão do Passeio com-
memora amanhã mais uin anniversario de sua
fundação, com uma festa nautipa magnífica, ás
7 horas, e cujo programma se compõe dc vários
parcos de natação c mergulho, dispondo todos
elles dc grande inseripção.

Campeonato do C. C. P
Realisar-se-á boje, ás 22 horas, no Centro de

Cultura Physica, a entrega, como prêmio, das
medalhas seguintes :

De "bow-ling" campeonato, vencedor Silvei-
ra. medalha de ouro.

Do torneio mensal : Brasil, Io logar, meda-
lha de prata; segundo logar, Silveira, medalha
tle bronze, "reeord"; Felix, medalha dc prata;
2° "reeord"; Silveira, medalha de prata."Box" : Loyola, medalha dc bronze. "Baskcl-
bali" : Lino, medalha de prata; Valerio, me-
dalha de bronze.

Para o mez de junho teremos o 2o campeo-
nato de "bow-ling", com medalhas dc ouro,
prata c bronze, assim como o campeonato de
luta romana (peso pesado), para disputa do
titulo dc campeão c tle uma rica medalha de

de motocyclctas para a disputa do prêmio"Auto-Propulsão". Para tomar parte nesta
corrida, que tem levantado 6 maior cnthu-
siasmo nas rodas sporlivas, estão inscriptos
os mais conhecidos motocyclislas.

JOSÉ"JUSTO.

0 empréstimo wmk
cl

BELLO HORIZONTE", 13 (A NOITE) —
Oarantc-se que uma casa bancaria daln in-
dagou da Prefeitura daqui em que condi

ida e volta (55 hilomelros), a grande corrida-.j ções acecitaria ura empréstimo de dous mil"""' '"'  " '' ''" ''  contos. Ignora-se a ¦ resposta dia Prefeilu-
ra, íj;tié lançou no anno passado um cm-
prestuno de tfitatro mil contos para pagar
dividas, executar parte do calçamento e ou-
tros pequenos serviços.

Do Dr. Eduardo Frníiçn.—Para a cura das moléstias tia pelle, formas, suor dos pôs o dos soVacos.—Evita as rugas
da velhice c faz ilcsapparcccr as iniuichas da pelle. Misturando um vidro tle l.ugolina com quatro de agna pura
faz-se a injecção mais oflicaz contra qualquer currimnnlo. Usada a: Lugoliiiã na proporção de uma colher tle
sopa para dói-, litros do agiltl 6 o ineiliur preservativo paru u tniletle intimallns senhoras. Uesinlectanté oner-
gico. Vende-se em Iodas as drogarias o pliarmacias do Brasil, Europa, Argentina, Uruguny e Cliilc. Dcposi-

larios: Araújo Freitas & Ciii.-ltua dos Ourives n. 88 Hio de Janeiro Preço- !1$000.

Dr. Rubem Branco <!%£$!
IJx-nuxIlinr por concurso ilo Posjo (Vntrai do Assi«lcn-
cia Publica Rcsiilciinia—Rún llaiidock Lobo, I — Telo
phone Villa 2 Í19I. UIAMAD0S UIIÜENTKS A QliAL-
QUHI! IIOIIA DA N0ITB

1 CTf.t» 

caso dô registo
civil de Nícfherúy

A rcqucrimenlo do Dr. .1. Cortes Junior,
promotor publico tle Nicthcroy, foi annullado
o processo intentado contra José Domingues
da Costa, cx-offieial do registo civil do 6°
districto, que se recusa a entregar o archivo c
livros ao Sr. Mario de Oliveira c Silva, serven-
tuai-io vitalício da 2" circumscripção.

E' que íoi verificado ser o juiz da 2» Vara
e não o da Ia, competente para tomar conhe-
iCimento do caso.

Constava lionlem cm rodas forenses que
José Domingues da Costa, a conselho dc seu
advogado, Dr. Bollsrmino Taiti, vae entregar
todos os papeis concernentes ao registo do
G° dislriclo.

irÂNoile Mundana
\NNIVmSARI0S

Panem annos nmnnhA i
() Sr, covoiiol Prnneliõo Jonx, gsrenlo do"Joruul do Ooiumerelo" dc Juiz th- Pórn o

Ihosoiirclro dn ugeneiu dos Corrolod duiwn ei-
iludi-, e piu- tln IIOHK0 componhelro l-i.iul.lin
Jt-liz; o o maileinii-o Diuniiigin Segrcto, sohri-
niní do empresário llieulriil 1'iiselmnl Segrelo,

1'nzem nnno» bojo i
O Sr. cnnllílo Napoleão llauliis da (iamn,

fuiieoloillirío inibllco; n meiiiua /llnh, lllha tio
Dr. Il.llii 1'ilho, e n capitão du fnigala Arlütl-
dt-s MnHciiroiihns, director dn ISiooín dc Oru-
meles,

~ Pai annos hoje o acadeinleo Miguel Paes
do Ainnrnl Pinienln, fiiiicolonnrlo da Ulrooro-
ria Oornl dos Correios,

Poslojn hoje o sou auuivei-sarlo lintallelo
a Sra, I). Claudeiiiira Conceição, osposn do
Sr. Thoodoro Conceição, funi-eloMiirlo (In ml-
uiinlstração tio "Jornal tio Brasil".—A Ronborlln Olgu Lmiiburu, netu do Sr.
João QdncnlvoH Sobreira, fuuccionurio do Tc-
legraphu Nnoloiltd,-faz anniis hoje o coronel Antônio Ba-
plista tle Souza, negociante nesta praça.Passou lionlem a data tio auuivcrsnrio
nalallclo dc Mlle. Olga Silva, diplomada em
caiiln pelo Instituto Nacional de .Musica,
CASAMENTOS

0 Sr. Charles lluo Junior, negociante tle
nossa praça, contratou cn-ínincuto com Mlle.
Ophelln Pereira tle Souza, filha do Sr. cnm-
nieiidador ,lo.-é Pereira dc Souza, tia Cu:,a Su-
cena.

-~ Healisou-se hojo 0 enlace matrimonial do
capitão Arthur Francisco llenning, funeeio-
nario tia The Western Telegraph Compnny,
com a scnhorila lídllll Aveletlo Azevedo, filha
tio commorolnnlo tle nossa praça Sr. Eugcnlo
Azevedo. O acto rollgloso foi, âs II horas, na
i-osldonoin tios pnos tia noiva, sondo pndrlnnos,
tln noiva, o commcndndor Manuel Antunes tle
Meira o sua ICxma. esposn, o por parte du
noivo, o coronel Joaquim Almeida Cardoso,
capitalista, o sua esposa.

O acto civil foi feilo nn 6* Prclorln, serviu-
do tle testcmunhns os Srs. commcndndor Ma-
noel Antunes dc Meira o coronel Mimei Alva-
res dos Prazeres. Após as ecremonins, foi of-
ferecitlo aos convidados um almoço.
BAPTISADOS

Rcnlisn-sc amanhã, nn matriz do Rngenho
Novo. o baplisado do menino Cutllbn, filho do
cscrlplurarlo tia Alfândega desln capital Lino
Barceilos.
FESTAS

Realisa-se hoje, no Club Gymnnslico Portu-
gifcz, em homenagem á sua directoria, ura"soiréc rosè-binncho", tpie deve revestir-se de
hrllhnillismo. A lesta começará ás 21 horas,
sendo exigido traje de rigor.
CONFERÊNCIAS

Kealisar-so-á no din 17 do corrente a confe-
renda Inaugural dn série promovida pela Asso-
ciação Brasileira dc Estudantes para o correu-
te anno. Será orador o professor Dr. Theo-
philo Torres, que escolheu para assumpto da
conferência n personalidade do desembargador
Lima Driiminond, magistrado rriminali. Ia e
presidente tle honra tia Associação Brasileira
de Estudantes.

A sessão será ás 20 c meia horas, sendo dc-
dicnda ,com cspociolidndc, á chi-..se acadêmica.

Amanhã, os 10 horas, na sédc da Loja
Thcosophich Perseverança, á rua Beal Grun-
deza II. 142, realisa-sc a .'!' conlciencia puiili-
ca, sobre ti estudo comparativo das religiões.
Occupará a tribuna official o Sr. Dr. José Joa-
quiin Firmino, sob a presideiicin do Sr. Dr.
Pcrminio Carneiro Leão. A entrada é franca.
tíANÜUETÈS

Dr. Msira úe Vasconcellos ocD°0g^-di;
Fac. do Medicina. Const.i S. José 1)2. Das 2 ás A horas

em
Pirapora

Dc Ouro Preto recebemos hoje o seguinte
telcgramma:"Tendo o "Jornal do Brasil" noticiado o
assassinato cm Pirapora de José de- Souza,
industrial ali residente, apressamo-nos, como
médicos assisteutes do mesmo, a pedir-vos
publiqueis este em desmentido indispensável
áquclla noticia, improcedente e desabonadora
da população piraporense, que tanto eslimá-
ra o bom c inolvidavel velho — Saudações
— Dr. Campos Pitanguy, Dr. Lourenço Vian-
híi Filho."

¦¦©OÍR-

Dizer este numero dez vezes a segun
i»

Veja o resultado
Pet.it-Bleu "Mensageiro"

¦- —  »-<9sl8>r< —
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NOTICIAS LIGEIRAS
PEESOS — Pela policia do 18° districto

foram presos os larápios Manoel Joaquim da
Silva c Olympio da Silva, o primeiro no Su-
maré, quando furtava fios, e o segundo na
rua Mauá, quando furtava hortaliças de um
cidadão que o espancou.

No salão da Confeitaria Paschoal realisou-
se hontem, á noite, o banquete offerccido ao
major Carlos Beis, assistente dn chefe de po-
licia, para solemnisar a sua promoção. Ao
banquete compareceu inii numero elevado de
amigos do homenageado, representantes nao
só das classes armadas como tle outras classes
elevadas dá sociedade. Ao "champagne o Dr.
Vital de Barros. sccrplàíiô do Dr. Aurclino
Leal, leu um bello discurso, oflcrecendo a íes-
ta ao maior Carlos Reis. Seguiram-se outros
brindes. Ò homenageado respondeu, em unia
emocionante oração, agradecendo e bebendo
pela felicidade dos lares dc seus amigos.

A banda do Batalhão Naval locou durante
a fesla com intervallos para serem ouvidos
dous bons artistas da guitarra c do violão, nas
mais lindas e faceiras canções.

Deixou a mais belln impressão a festa, tine
correu lindamente por enlre uma profusão de
flores, dc luz e dc harmonias.
VIAJANTES

fim viagem de recreio partiu hontem no
nocturno de luxo, para S. Paulo, o Dr. Pedro
Baiicr, clinico desta capital.

 Para Mallo Grosso, onde foi assumir o
commando tle um »los batalhões, seguiu hon-
tem, pêlo nocturno de luxo, por S. Paulo, o
coronel Paulo de Oliveira, official do nosso
Exercito. , •_.

— Embarcou honlcm para Juiz dc hora, em
visita á sua familia, Sr. Jarbas A. Vieira, guar-
da-livros desta praça.
LUTO

O capitalista e antigo negociante da rnn
Voluntários da Pátria, Sr. Manoel Francisco
Moreira, passou hoje pela grande, desgraça de
perder a sua esposa, D. Maria Couto Moreira,
exlrcmecida companheira de -10 annos.

HfjffSfm*-Qm

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

2 ás 6 e das 8 ás 10.

AVENIDA RIO BRANCO, 118
(JUNTO AO PATIIE')

cVida Escolar»
Está distribuído o 10° numero do anno t

da "Vida Escolar'^ que se publica nesta ca-
pitai, sob a direcção dos Srs. Senna Madurei-
ra e Gustavo Gcnackcbcquc. Tem texto in-
teressante e reproduz nítidas gravuras.
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GRANDE E EMOCIONANTE R0M4NCE-CINEMA AMERICANO
-tfê(3-

(Cada episódio, que pôde sen lido desfacadamenfe,
conslirue um film, a ser exrjibido

nos cinemas Parhé e Ideai)

o telephone e, do mesmo modo que o próprio —Agora nós, Walter!.,. Não temos tempo
Ciarei, naquelle mesmo momento, tirou o phone a perder para levar a bom termo a diligencia

-®m-
11° EPISÓDIO

pml«s©i:raL cio plo/tlno.
XXXVII

PRESENTE DE ANNIVERSARIO
Depois de se lerem retirado os seus amigos, c

De se ler recolhido aos seus aposentos a tia
líetty, para absorver-se na leitura de uma das
mas interessantes revistas, Elaine ficara no sa-
lão olhando para os seus iniiumeros presentes,
bem assim para os cartões o cartas que os
acompanhavam.

Seu olhar deteve-se uo admirável apa-
nhado de orchideas e rosas enviado por Justino
Ciarei, e que fora collocado num rico vaso de
crystal...— Por que não leria ellc vindo?... mur-
muitm ella. Jístá zangado 1... Está arnuado
cominigo porque eu o aborreciI... E eu tinha
razão para isso, não foi pouco o que eu soffri
provando-llie assim quanto o estimoI...

Seria, pois, possível, que uma amisade comoo tlclle assim terminasse?...
As negativas ao mesmo tempo irônicas e

calorosas, oppostas por Justino á aceusação

lançada contra ellc, ainda resoavam aos ouvi-
cios da rapariga.

Desde cnlão, aliás, longe de se attenuar, a
sua dedicação se affirmára mais ardorosa c mais
apaixonada do que nunca, quando com risco dos
seus próprios dias, ainda uma vez lhe havia sal-
vo a vida...

Como fora cruel, quando ao abrir os olhos,
dera o seu primeiro olhar a Perry Bennett, no
entanto que clle ali estava, a algu^/, passos,
ainda vibrante pelo esforço sobrchumano que
tentara, pelo perigo a que se expuzera por sua
causa!...

Fora essa a razão pela qual clle nao viera I
Disso tinha certezaI...

Os seus olhos dirigiram-se para o retrato
do ausente, c longamente o contemplaram.

Ella examinava a sua physionomia máscula,
ns suas feições regularcs e nobres, os olhos
em que brilhava uma inlelligcncia lão clc-
vada, e que, entretanto, em dados momentos,
sabiam ser .tão meigos I

Quasi niacbiiialmcnte. estendeu O braço para

do gancho
Mas — lambem como elle — deteve-se...
— Pois bem, não!... murmurou. E' preciso

que seja elle o primeiro a falar!... E' preciso
que comprehcnda que eu linha o direito dc
desconfiar, e que a minha própria suspeita é
a prova do valor que ligo ao seu affectó !...
Além disso em caso tal não são as mulheres
que se devem humilhar, e os homens princi-
palmcnlc, quando affirmam amar, devem ser
os primeiros a comprehendel-ol...

E imitando, sem disso suspeitar, o exemplo
do homem que só nella pensava, como ella só
nelle pensava, pendurou lentamente o phone
no gancho." Entrctanlo.yClarcl, depois de ter passado pelas
mesmas hesitações que Elaine e ter chegado
ó mesma conclusão, voltara-se vagarosamente,
e seu olhar de novo sc<fixára no engenhoso ap-
parelbo cuja descripeão fizera a 'Jamcson.

Acudiu-lhc bruscamente uma idéa ao cérebro.
Walter, disse elle, visto que o tclcphono-

grapho interessou-o, vou proporcionar-lhe, creio,
uma demonstração-mais probante que a que lhe
dei ha pouco t Terá, ainda, si. não me illutlo,
a vantagem de nos fornecer, contra os adver-
sarios, uma arma que deve nos pchmittir ven-
cel-os mais promptamente, pois que com cila
não contam! .,

E fora buscar na secretaria o endereço trazido
pôr Chase, alguns momentos antes.,.

Conheço esta casa mobilada I... Está mui-
to bem posta... Foi nella que prendi a tal ba-
roneza austríaca, enviada para espionar as nos-
sas fabricas de armas, e que tanta água me
deu pela barba.

E' de esperar que tenha a mesma sorte
com Florcncc Jess I...

O "dotective" scientiflco sacudiu a cabeça
com ar dc entendido.

Por emquanto não ó a prisão dessa joven
beldade que me preoecupa, c delia desejo sor-
vir-me mais utilmente... Mas creio quo não
precisarei mais de vocô, Chase. Pôde retirar-sol
Volte somente/ amanhã, para receber instru-
cções, á hora do costumei...

Então, até á vista, Bonhores..
Logo que Chase se retirou, filarei jüsse a vinto o quatro horas. E' um novo regista-

Jamcsoni ¦--.-----»•—,^-*=> • 
- 

^d0r que verifica e assiguala o» defeitos dos

eme desejo tentar
Tres quartos de hora depois dessa conversa,

dous operários, mal amanhados, dos quaes o
mais moço trazia no ho.nbro uma caixa de car-
valho que parecia bastante pesada, penetra-
vam no "bali" da casa mobilada, na qual de-
pois dc sua partida precipitada de Prospecl
Avenue, Miss Florcncc Jess habitava têmpora-
riamente...

Como Justino o havia declarado a Chase, a
morada tinha muito boa apparencia, e era fre-
quentada por clientela burgueza, da classe mé-
dia...

Como homens conhecedores dos hábitos da
localidade, os dous operários dirigiram-se im-
mediatamer.le a um pequeno escriptorio em
que, por traz do "stauderd" telephonico, um
joven negro centralisava todas as vibrações e
Iodos os chamados da casa.

Parece que ha encrenca nos seus appa-
rclhost... disse o mais velho dos homens,
cujo nariz avermelhado traia uma tenden-
cia que não datava da véspera, para as be-
bidas alcoólicas. Lá na central ouve-se mal
o seu apparelho c mandaram-nos regular!-
sal-ot...

—Pois faça, camarada!... Sem eeximo-
nia... disso o negro, satisfeito por essa foi-
ga inesperada...

Levantou-se do tamborete, espreguieando-
se, emquanto que os operários tiravam o"standard" c principiavam a examinar-lhe os
fios.

O trabalho durou cerca de meia hora, du-
ranle a qual os dous se absorveram em sua
tarefa.

Ao terminarem, juntaram as ferramentas,
collocando novamente o "standard" no seu
logar.

O velho chamou o negro que, sentado em
uma cadeira dc balanço, aquecia conforta-
velmente a planta dos pés no radlatlor...

AcabámosI... Mas, aceresceutou elle,
designando a caixa de carvalho que instai-
Iara ao lado _ do regulador, ligando-a a ella
por uma sorie dc fios, somos obrigados a
deixar esto apparelho aqui durante umas

diffcrentes postos... Voltaremos para leval-o
hoje:á tarde ou amanhã...

Está entendido, disse o negro, retoman-
do philosophicamentc o seu logar cm frente
ao teclado...

E os dous operários sairam tranquillamen-
te, como haviam entrado...

XXXVIII
PARA VINGAR OS MORTOS

O homem do lenço vermelho não abando-
nara o quartel general, onde trabalhava com
seu sinistro estado-maior, para a perpetra-
ção dc novos c mysteriosos delictos...

Procurava na oceasião explicar aos homens
agrupados em redor dellc o que queria de
cada um delles, quando se interrompeu brus-
camente...Parccc-mc que a ausência dc Slim se
está prolongando!... O dia está quasi pas-
sado c a fiscalisação de que o encarreguei
deve estar prestes a terminar...

Não seja impaciente, chefeI... disse
um dos homens que o cercavam. Ouço pas-
sos no exterior. Deve sej o nosso camarada
que volta...

A porta abriu-se, dando passagem a Slim...
E então?... perguntou immediatamcntc

o chefe, teve'bom exilo?...
Foi além da expectativa I.., Postei-me

próximo ao palacetc Doflge, como estava
combinado, c não tardou que eu visse sair a
pessoa quo nos interessa, acompanhada de
uma de suas amigas e de seu advogado...

Para onde foram?...
A' joalheria Martins!...
Este nos deve uma desforra, disso sar-

donicamente o bandido... Naturalmente vo-
cê os seguiu. Que se passou?...O advogado comprou para miss Dodge
um rclógio-pulseira de platina... Então com-
prei um cgual, pensando que lhe poderia ser
útil...Muito bem, Slim!... Você raciocinou
admiravclmente!... £ teve razão, vamos
nos servir dc sua compra!... Trouxe-a?,..

Ell-al...
O mestre criminoso tomou a caixinha c

abriu-a apressadamente...
Durante uns cinco minutos virou c tor-

nou a virar a jóia nas mãos, examinando-a,
csludando-a, or» abrindo, ca fechando a
tampa do relógio.

De uma gaveta tirou uma collecção de in-
strumentos notavelmente luzidios c aguçados,
que collocou ao seu lado, sobre a mesa.

Em seguida absorveu-se em demorada e
minuciosa manipulação do delicado òbjecto,
que segurava entre os dedos.

Os bandidos que o cercavam não perdiam
um só dos seus gestos, interessados pela des-
treza espantosa que demonstrava o terrível
scclcrado.

Passados uns trinta e cinco minutos de
trabalho obstinado:

Olhei... disse exhibindo o relógio aos
olhares de seus cúmplices, que dizem vocês
disso?

Lentamente fez girar os ponteiros sobre
o mostrador, até que chegassem quasi exacta-
mente ás tres horas...

E' agora!... disse. Olhem bem!...
Inclinaram-se, examinando o pequeno

ponteiro, que, pouco a pouco, se npproximá-
va da hora...

Nesse instante uma ponta de aço, aguda
como a lingua de uma serpente minúscula,
saltou com uma força irresistível, como si
saísse da boca de um pequeno insecto, dc
olhos de brilhantes, cinzclado no próprio me-
tal da tampa do relógio.

Comprcbcndcram o meu plano? prose-
guiu elle.-. A's tres horas esta agulha po-
nelrará subitamente no pulso da creatura
que puzer no braço esla pulseira, seio que
lhe seja possível suspeilal-o, nem cvital-o...

Abrira uma outra gaveta, dc onde tirou
um frasco.

Aqui está um dos mais violentos venc-
nos vegetaes que existem no mundo!... dis-
Se elle. A's tres horas, amanhã, Elaine Dodgo
não atrapalhará mais, certamente, as nos-
sas combinações.

Tranquillamentc tornou a pôr na caixinha
a pulseira de platina, entregando-a a Slim:

Faça com que Elaine, receba este pre-
sente amanhã bem cedo, porque deve espe-
ral-o com impaciênciaI,..

Naquelle momento soou a campainha do
telephone...

(Contínua)

#.;

Este folhetim ê o 3' do 11° episódio, que
será cxhibido qninfa-feira, 25 do corrente,
nos cinemas Pathé e Ideal.

«M?í .
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í llnllln ,. 53

!l Miss Florence  AO
. Fciiiunii  6U "

2° parco — cosmos - i.fino
metros. Animaes eslrnngelros du
il anno. quo ti iili.nii corrido, sem
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1 I

ra¦.
*.

4 li

rnjoniil  oo
Trunfo  51

Prêmios i
lllIOB

Aruguii 
l.ady 1'erieles.

51
r.o
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\ PlnmriiKo  51 küos

Jhinlyrn  r,.| »
8 Maipii .

'1 Voltnlre
5 Cluiiuiint

51
R9

' Huiill  60 »a Eallllinco  fil »•| Qunporò 10 "
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r paroo — 2 DR AGOSTO —
I.G00 niolros. Animaes da qunlqucr
paiz som viclinia no Derby. (Ta-bella IX). Prêmios. 1:2008, 2109 o:iii>üiio.
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Compinmí «*• Lotorfm Nacíoiíar?
do Urmll

líxtrncçflos publlrni, «ob a flicnll-»n«nn do Rovomo federnl, A» 3 Ii2 .iuk iiiblmdõ. As !l horaii o nm
Vi -.conde du llalmi.ihy ti. 45

Depois de amanhã
3-JO-9-

Poi iSóoo

Sabbado, 20 do corrente
A':. !i lioras du Urda

2J5 - r

103:13001000

O I" parco será renjlsnrtn a \ |roi
da tarde. — Manuel Viilladão,

í>i " • crelario.
PllliÇOS DOS UILHETJ.S

Enlrodn gemi  ignflfj
Arclilbnncodn gernl  2?000
Are! il).meada geral rom

direito no uncilliaincnlo 5;íi00
Os biMielc-s supra darão

Ingresso uo cavalheiro
c Riolultiiniento As se-

Não SL-r.-io pagos os progr.inunas publicados sem ntllorisncáo.Iiiinrn, (,. de Cnrvalho, lhesoureiro.

nhor.is e menores quo o
Acompanharem,
Cnvnllolro 
Vchiculos de qiinl(|ucr tia-

turezn, inclusive a en-
trnd.i até ilmis condii-
lorcs

2800(1

2Ç00II
-Apol-

Café Santa Rita il i í pis
do

O MELHOR 1)0 URA'£i1i
F.nr.onlpa-se em ioda a pactz
li' Oslo quo !U'lo o müuilo tumrt depois

uns rcfciçuos do c?rimu'iws
ToiTHiOes e-pcciniis paru t)„.enuin3 de

primeira nuU:,
Itiiu Adi. SI -- '1'i'ieiil'iiiic 

Norte 1.104
M<rl. í-lurÍHBii •-:!-')e|(..|,lio.m .Norte | HA^CAMPESÍRÉT

.*;. DOS í.UWVES ?y
í.rrmnhíi no ^.Iíiiolo—.Successo

Garantida jiclo governoestado

Segunda-ieira, 15 do corrente

Mavonrciise Cz
do ivo G rareie

Língua[U-ii.]0.
com batatas.

Oy?.s ile tainha fritas. Sana-
btilhc á ii.odu de !á.

Ac inmar — Leitão á brasi-
lei:?. Frango .'o mciho pardo.
Cr.mc de armtigcs !... e mui-
ms Líturás igüfafias.

L'dos os dias: ostras cruas,
«rd.nhas uas brasas, graudes
jiiix-dai em canoa, cania e panas.TELkP. 3.666 .NORTE

A5 PRAÇA*""
0 errado de Cereaes

(CR>: 1 XMNHOJ
iVifiíouse nata »

RUA ACRE, 70

Por I$800

Quinta-ieira, 18 do corrente

5O:000$000
Por '1S500

Por l?7Üfl, em meios

Os pedidos de bilhetes do lute
rior (li'M'111 sei ncuiupunbndos d>
mais liilll rfils para o porle (Io (.01
reio e dirigidos aos agentes gerai
Nu/urclh e. C, rua do Ouvido
o. lll. ciiixn n. 817. Teleg. LUS
VEL c ua casn K. (Suiiniirãc.s, Ho
«nrio 71, esqulnn do becco das Cnn¦¦ " ' ' il\!i li ('urrem o I '2711

MOENOAS
CAN NA
ci_^s^

kwWI9_ÍIIVvsl t__Mi IIiv^wí II¦Vw„ JaSii SI WÊÈ* =__

CASA NATHAM
S. Paulo — Paris —

Santos Juiz de Fora
rMinas)

Bilhetes á venda em todas as
casas iotericas.

IviüilO ÉMPOaTANTfi
Vilo compriíin íjcdIos e pince-ne? .«•em visitar a cisa Rocha,
espícial *t> de cptic* Examina-
se .igor-**mej.'.'a vistr., e ven-
de 9 rpâis mu .orta possivcl.
96 -.a ;la AssrmbUa.

tsl%AfiO,F!f|.D«E INTESTINOS
Digestões dilílc.if, aziu, gastritos,entciitcs, |iiisào de vent;.-, ni.io tiali-

In, dôr e peso nn estômago, vômitos,
ildrcs de cubèça, curam-se cuni o
Klixireupcplico do pruf. Dr. üeiiicío
de Abreu. A' venda nas boas phar-macias e drogarias do Rio e dos Es-
lados.-Deposito—10, Itua 1° de
Murro, 10. - Rio.

Restauram

Leáo de Ouro
CaM especial em petiscos á purtugueznc peixadas á lialiiana

Hoje ao jantar: 
~

Cabrito assado ao Madeira-
Cordeirinko com arroz do forno ao

jralin
Amanhã ao almoço:
Granadinos à Ia Suisse.
Ao jantai':
Frango ;í japoneza.
Leitão assado á brasileira.

Avenida Rio Branco, 183
Junto ao Trianon

Aberto até 1 hora da noite
Vinhos recebidos ilirccümicnle do La-

vrador: verde Gatão e virgem de Alço-
baca.

EM LXPOSiÇÁO
NA

! S.José72s-josé|
novos modelos em

dormitórios
e salas de jantar

a prestações

DELICIOSA BEBIDA

l
Espumante, refrigernnta, sem

álcool

4

Chapéos de sol e bengalas
0 mais variado sortimento encontra-
se na CASA DAHUOSn, praça Tira-
lentes n. 6, junto á Camisaria Pio-
grosso.

N. I). — .Testa casa cobrem-se
chapóos e fazem-se concertos com
rapidez e perfeição.

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.

Professora de corte
Habilita a cortar por escala geométrica

ç pratica qualquer modelo, inclusive lail-lenr, em poucas lições
Também coita moldes sob medida o

podem ser em fazendas, alinhavados eprovados ou meio confeccionados.
Aceeitn costuras pnra posiwntnr a dous¦ '» -f juntos c moderna vestidos anti-Bre, tuío apreçu módico.IV'r7!c. Nonos rle Abreu

run Uruguayana MU r andar
TEL. 3.573 NOUTU

•^rf^l^-5Q~s_=Jiui_i_(a5ia_!aB!r

HOTEL A7ENIDA
O maior e mais importante doBrasil. Occupando a melhor si-

tuaçâo dn
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.í-requencia annual de -0.000 clien-
inlnnPlarin ««""Plcta. a partir de

End. Teleg. - AVENIDA
RIO DE JANEIRO

INSTITUTO POLYGLOTICO
Estão funccionnnilo os seguintes cursos

deste iiif titulo:
Curso Normal
Curso Gymnasial
Curso Annexo
Curso Primário
Curso Commercial
Curso de Tachygraphia
Curso de Linguas
Curso de Violino
Curso de Piano
Curso de Dactylographia
Curso de Prendas femini-

nas.
O corpo docente é escolhido n capricho

e merece absoluta confiança.
A disciplina do estabelecimento é ir-1'cprehensivel.
No gênero é o único estabelecimento

da Capital
AVENIDA RIO DltANCO, 106 e 108

Pó de arroz DOKA
Medicinal, adherente e per-lurriadp. Lata 2$ooo.
Perfumaria i Mando Rangel

Mlinil Mf_HIIII_.j_iJ.

A NOITB--. Sabbncío, 15 de "Maio <le 191I

_PB uS,-m

Síadt Munclien
Succursnl do Campestre

Hoje:
Lciiiío assado, ravioli o tiiuli-

arim A italiana, cangien A ha-
Iiiíinn. Ceia: Especial canja, os-
trás frescas e camarões torrados

Amanhã :
Pcnl A brasileira, sarrabulho

A pomifiucüfl.
Almoços, jantares c ceia no

ar livre no grande torrasse.
Único no gênero, Gabinetes

especiaes para famílias, Provem
afamado vinho Anadia, bran-

co e tinto, cm boíijas.
Telephone (.».."• Central

l'1'ill'ii HriKlciiMs

BR0M0INAL
li' o único especifico racio-

nal para todas as tosses
D9p. 7 tle Setembro 99

TUBERCULOSE
O mais moderno uspocillco <pio cuia

ê o STBN0L1N0. rocoilado o luliniru-
dn pnlns iintabiliiliiilcs lliotllco. du pai/,
o du Ktiripa. Cicatrizu oa puluioe*,
inata os micróbios, dá vida o snúdo A»
possons Iracas, aiicniicas, dyspcplicas,
nournallionlcas n rdrlnlcca ns nervos
dando o viffor dn mocidndo, Droprfn
('.ninado A- Filhos, rua (Iruminyona, 91.
Vidro TiS; polo Con cio, 7§õüa Cento-
nas do attcsiados!

Engenhos de Canna |

RHftTTflNflflfül I
Wão tem Hvsã |

1 \i«m p ii_inB a r 13 a». .-!„ 1
È\  r SiínilKl lfl Brnnc° és I 1 36 Irl ktt 18 m
| 
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SfflB_-T-_!----SRW>-W^
í > 1 .' «l •••_ «r"O sangue viciado e

todas as moléstias
a causa latente" (bOURDIEU)

de

Dcpurae o vosso sangue usando a

TAYÜPIIIA SILVA AIIAUJ0
Licor exclusivamente vegetai

A Fidalga
(í sempre a melhor casa
Almoços c Jantares.

S. José St T. _j5l3.

para

MORPHÊA
A sua cura radical peloÍ.ANSI.OL.
Peçam prospeetos, com ai-

testados de pessoas curadas.
DEPOS.TARIOS

J. AL Pacheco, rua dos An-
dradas n. 47. Rio de Janeiro,
e Altivo Halfeld, em Juiz de
Fora. — Minas.

temmmmmz&gmimwmmmm^à.
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Leitura Portugueza
AprCnde-se a ler cm ",0 liçOcs (1I0 nieia

liora) pela nrlo innravilhoín do grande
poeta Ijrico João de Deus, Vontade e me-
moria, o tmlos aprendem cm 311 lições,
hoincns, sciilioras.ecreaiigas.lixpllcadoros:
Snnlos Uragn c Violeta Braga.—S, -osó Ui.

A Noíre Dame de Paris
©MIM VEHDA c

o desconto d© 2o *f.
Em todas as mercadorias

Comei4 beni só
na Transmontana. salão
de primeira ordem ; não
tem segundo para esta es-
tação. Venham experimen-
taro bom paladar das boas
petisquei ras á portugueza. •¦

Rua da Alíandeg.1 158
Telephone 3.65<J

f.G„r.gt.9s Sal5r.es £ C.

V3 vls E_í_!__:_i*'B!'

X^C\? v__ ___riA.\

J_âra^JH_ã_rí^^jS T~ Jij.lf.vVvVsi

llUBlíílil ••#
171" T rrT™TTEi:™?r^T-r__T_y^_nlt7rT^gv~^-ltl7fi<

0 PETRÓLEO OLIYIKE
ó o mslhcr para evitar

a caívicls

A03 demais... façar„
o qiiíí fiz.

VIDRO 3S000

A' venda em todas
as períumarias, phar-

macias e drogarias

mW Mímm * £' ^IRj
Hflll PAR,S RIO DE JANEIRO PW i g !
H 
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K 'C/IRtóUJIÒ MOHTEJRO-51- _V I B

||=a W Wod&s • Hâute Couture i 11 BÈÊl

Novos e usados, nacionaes
e estrangeiros, dos melhores
fabricantes e de diversos ta-
manhos. Grande stock a pre-
ços de oecasião: na rua Ca-
merino n. 104.

leilão é penhores
Em 23 de Maio de i9i6
Z>. G0E_TS1IEH & C.

Henry & Armando suecessores
CH5flFUHDflOnEMia67

fi - flua Luiz de Camões 47
Faiem leilão dos penhoresvencidos e avisam aos Srs. mu-

tuarios que podem reformar ou
resgatar as suas cautelas até á
véspera do leilão.

Compra-se
qualquer quantidade de jóias ve-
lhns, com ou sem pedras, de qual-
quer valor, pnga-so bem, na rua
Gonçalves üias n. 37, Joalheria
Valentim .telephone, 994 — Central.

»M^-_BM-M-BBIBa___Mm3-B -CTi__CMWrinWtaiBBi-Tfg->"n

DiNHEiRO I
Empresla-se sobro jóias, roupas, fa-
zondas, mctao„ o tudo quo represou-

le Valor

Rua Lute de Camões n. 60
TELEPÍIÕSB?L972 NORTE

THEATRO S. JOSE1
Coniiianliia nacional, fundada em 1 de

jullio de 11)11-Direcção sceuicn donelor Kdiinrdu Vieira—.Maestro directorda orclicstra, Jòsó Nunes.
HOJE — 18 de maío-A's7, 8 3[4 e 10112

i\ 5a o C« renrosehtações da peça deem ,, actos e quatro quadros, origina] dos

pEItNti RAS e LUIZ PEIXOTO, musica do
MENTO 

mm[T° PAULIN0 SACRA-

A acção passa-so no Rio Grando dosul, fronteira do Paraguay.
O ti acto, na estância do João Velho •

2° acto, na lesta da marcação do gado •
3» acto, em casa de Felippe.

Êxito ! Successo! du LOS 1NEGÜALE,
cômicos c ducttistas a transformação.

Preços do costume. Os fcilhetes á vendano lheatro e na Coiifci_.ru. Castcllõos,das 10 lyí da manhã An 5 da tarde cdesta hora em dcante si, d lullioteria 
'do

thculro i

PALACE
3 U-_âU3(£f>_>-„jBnXMx

(_4Jpe/'_o (/;is 7 horas tia
manhã ás 7 ria noite)

J. LIBERAI & C.

Perolsiia Esmalte-nu"ic°
rado, que adquire e conserva
a belleza dá pelle, approvado
pelo Instituto de Belleza dePa-
ris, premiado na Exposição de
Milano. Preço 3í|.ooo PO' DE
ARROZ PEROLINÀ, suave
e embellezador. Preço 4J000.
Exijam esles preparados, á
venda em todas as perfumaria^e no dedosito deste e de outros
preparados, á rua 7 de Setem-
bro n. 209, sobrado.

DORDENT r
pentinnmcnte dor de dentes.
Vende-se em todas as pharma-
cias; não é veneno e não quei-ma a boca.

Preço 18000
Caixa do Correio 1.907

TelFs Bier
A cerveja preferida pelas Se-
nhoras (leve e saudável).

Introduzida no Brasil desde
8ò5. Premiada na Exposição

Universal de Paris em 1889
com MEDALHA DE OURO

Boa P.fachue.0 92
antiga Cervejaria Logos
TELEPHONE 2361

Gruta do Norte
ABEltTA ATE' I IIUHA DA .MANHÃ

Praça Tiradentes 77
TELEPHONE 1.881 CENIitAI.

Hoje ao jantar :
Tradicional assado no mollip ferrugem,

leilão assado á hrazilhcira, polvo Iresco,
cosido á portuguza e Irango ao Itossine.

Amanhã ao almoço:
Colossal mocotó á bahinna, língua do

llio Grande com feijão branco e sàrrauuUio
à moda .ie Braga.

Querem passar bem, beber os melhores
vinhos do mundo, Procurem á primeiracasa òo Hio a Gruta do Norle. quo 6 a
primeira no gênero.

VERDADEIRAS
TELHAS 01ASBESTO

IfiiJIW
>J0R6eA_LARÜ
0uriveâ.J.a-R19-

1 -se
jóias a preços baratissimos : na

run Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone n. (J9.

Vende-so um Pleyel inteiramente nu-vo na rua Araújo Leilão n. il, casa 16
Engenho Novo.

PRyNoz
I oE ErnesToSouza

Dos NERVOS ^&2^^_^

Dr. Evepardo Barbosa
Do Hospital de Misericórdia

—Moléstias de senhoras, partose operações -- Cons.: rua da
Carioca 8, ás 5 horas. Res.:

telephone

Grande compitnhliia. de quo fazem
parlo PALMYRA BASTOS, Cltli-

M1LDA DE 0LIVEII1A e JOSE" III-
C.AIHIÜ

GRANDIOSO ESl'ECTACÜf.0»

Em grande ga.s.
Mais uma roproscnlnção da revista

do enorme successo, cm íies actos,
10 quadros c Ires apolheoses

THEATRO RECREIO
Empresa JOSE' LOUBGIltO

Companhia dn comédias e vaudevilles do
thcalro Polytlieamn, do Lisboa

HOJE — Subbtuló, 13 
"diTmaio 

— HOJE
GRANDIOSO ESPEGTACÜLO

A\s 8 8[.l—Recita do gala
0 commovente drama em cinco actos,de Lany

I rua Humaytá 231,
-«»_--CIr__Jl34'l> Sul.

EXTEKNATO AQUINO
A uiciauciiii, vui-au-VClll', (If:Antigo instituto de ensino linha, hadaactes à la«uinh

primário e secundário, sob aT « ~ ¦«¦¦'- =»¦•  • !
direcção tio Dr. Theophilo Torras

108, RUA DO REZENDE
Prospeetos e informações :

Casa Beethoven, Ouvidor' 175.

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

comprar arvores frutiloiiis som primeirosaber os preços c as condições de venda
do Augusto Fonseca, á rua Mariz c Bar-
ros 1)09; peçam cutülngos grátis'.

NEURASTHENÍTi
~- ffíAO HAÜtO

JONICO 00 ESI OI>,AGO
DYSPEPSIA
ENXAQCiCA

TÔNICO
do intestino
EMTERITE
£M VEH/CULQ CALMANTE

OC MELISSAEANI2

Numerosos papeis por CBUMILDA
DE OLIVEIRA. O compéro por JOSE
RICARDO. Novos papeis por LUIZA
SATANELLA.

-«Ma-
linda j

GKANADO
i-aB-g3-a-a_—3-_sa-

CA—i Março, 14de

I THÉATRÒ KCPlJBLiCA

Mme. Bellieni lt™Tk
Materiniladoila Faculdajlc, de Medicina-
faz partos- som dor. Res. Pensão Caxias'
Largo do Machado, tel. 5.115 0.

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

44, Largo S. Francisco de Paula, 44
Telephone íl.811-Noilo

MENU
Amanhã ao almoço:

Mayonnaise de lagosta, caldo
verde á Villa Real, sarabúího á
minhota, capão ao molho de
ostras.

Ao jantar:
Sopa de aspargos, peru á

brasileira^ vol-au-vent, de gal-
Todos os dias variados menus iguarias

finas.— Vinhos os mais primorosos.
_55^555^^WHW^ra^!-C_a!__S____;R!I3J|

THEATRO APOLLO
Empresa JOSE' LOUREIRO

Companhia RUAS, do thcalro Apollo ue
Lisboa

BOJE — Dia de festa nacional -- HOJE
« Soirée « da moda ás 7 3|4 o I) :l|l

A famosa revista luss-hrnsileira-

e IViaxíXí

A^ Mala Cliineza, ó rua do Lavradio
n. 61, ó a casa quo mais harato vendo,
vislo o grando sortimento que lem; chama
a attonçào dos sonliuios viajanl-s.

lirnndioso successo dos GEUALDOSo
do Inda a companhia.

Brilhante cnsceiiacão.

Anui nl
noito. ás

- 1|- « Matinée »

FADO E IV3 À X l X

li2. A*

-^?.sa_^_mT__--_^.!_!__aaia__^-jj.^^

artística de Alonxandre Azevedo
Companhia de comedia o vaudevillo — Dirocção

A's 8 horas e í) 3|4 horas
HOJE-Sabbaclo 13 de maio cie Ií)18HOJE

CE'©HSJLl^ MâHTYE VI

Amanhã—Dous espectaculos-
tmce d ás 2 1|2—A pedido, n
opereta

MARIDOS ALEGRES
-'a 8 3|l-CEO AZUL.

Condcsaa Moray, Palmyra Torres; Pau-
Una Moray, Etclvina Serra.

Amanhã, domingo, ii—Dous grandio-sos especUculo para despedida da com-
panliia, quo pai te para S. Paulo na se-
gunda-feira.

Bilhetes á venda na bilheteria do tlieo-
tro desde aa 10 horas da manhã.

Terça-feira, 16—Estréa da companhia
UUAS. com a celebre revista - DE CA-POTE E I_Ei\ÇO.

INTF

Empresa JOSE' LOUREIRO

Companhia equostro
AMEK.ÜAN-GIKGUS

Direcção !• QUEIROLOHOJh: zzHQJE
Sabbado, 1_ do maio

ESPECTACULO DE GALA - A*s 8 3pl-
Ciando festival

com

•r „ m^Lft^/nr !l?nriquo, conde de Morvillo, ALEXANDRE DU \/i'\i,'nn .
1»U? is. u 

EIU 
?13 SOUU.; .Paulruelio, ANTÔNIO SEltRA; Cl.mitaiielle JOÃdBARBOSA-Alberto, Luiz Soaros; Touplin Dosbonáircs, Mario Ar s'í ,',,,,João Piuhe.ro; Colletto, EMMA DE SOUZA ; Mme. La Ilire A I AlDE W í 1°'Valontina ta, Arico.li Castro; Dionysia, Brasil^ro^oS^ggj

Scenariõs stovas, de Jayme Siãw_a
l*reço»: — Camarotes !5$ooo, cadeiras 2$ooo

Mobiliário fornecido nela r--.c_, ... -. ** «_.Uer-, 31, rua Chile;31^ *~ *"* ,yiob{-

A maior companhia, a mais completaom o lournéo » pela America.

W JM0KÁ GEISBA
Charles and land

¦Cômicos, origfnaes, excêntricos
MISS ONY

Notável artista
Engraçaülssimos clowna o tonys

Bilhetes á venda no Ihoatio. Galerianumerada, l$500 ; geral, íJOOO.
Amanhã.,« mnlinée ». Segunda-feira-***Ui«;dqj LLjfcS 2JBLVACEN8.

THEATRO S„ PEÓH© 
';'n""'e

_.... HOJE— l;:

MEU BQ1
MORREU

Torça-roira, IG—Estréa da companhia
RUAS no thenlro Recreio com a eulebro
revista

h Capote e lenço
2_lJ_____E_SES__ai__^^~S3-5:33_^______n_í__2__Ev_SS¦"¦•««¦ATRO f! T,ÍSlSí

Emprc.a Josó Loureiro

lanliía lyricn ROTOLI 6
B1LL0RO

de maio—A's IO IE
RECITA DE GALA'

A opera cm quatro actos, de ('.. VEUDI'W If ""Ta

CALEAZ/.I,
J1ARTU-

ORLANIH.

Pelos artistas ELV1RA
AGOZZINO, •BERGAMAsClIl
RANO, MELOCIII, FlOItl c ..... . .
Bailados pela primeira bailarina A. M.\U
CIIETTI.

Binvemenlc—Grande e sensacional no-
vuladi! tlieatial, a oporá de l.eoncavallo—
OS T7.1GAN0S (Zingari) Grande successo
da cumjiaiilna André Chenier.

Bilhetes á venda na bilheteria do thca-Iro.

Amanhã—Dous erpectaculós — o Mali-
uée . àb 2 ir.-,, Soíréu » ás 8 3.1.


