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ACTM1ENTE PARA A GUERRA
A revolta de Dubüisi preoecupa

toâoses ospiritos
•oot-

(Correspondência especial da A NOITE)

Foi importante a sessão
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. .// aspecto cio recrutamento na America do Norte. — «Precisa-se já de 25.000
homens para o Exercito dos Estados Lnidos», — Si cada um desses fios-

tos conseguiria'nte e cinco mil,..

Nova York, 26 de abril.
Emquanto espera o governo resposta á nota-

ultimatuin que á Allcmanha enviou em _!>
do corrente, tomam as autoridades militares
medidas que só uni eminente eslado de guer-ra determinaria. Manifesta-se a actividade
mais intensamente nos centros navaes ria lie-
publica. Todos os nrsenaes de Marinha tèm
suas guardas do.jiroporcionndamentc acere-
scidas; estranhos não logram transpor os um-
braes das praças dc guerra; apresta-se a es-
quadra pnra .qualquer emergência; reslrictas
são as licenças concedidas a officiaes c nia-
rinheiros; trabalha-se incessnnt. mente para
9 terminação dos dous siiper-dccadnoughts,
lypo Pennsuluani/i, que se acham em con-
slrucção no colossal Naug Yard, de Brooklyn.

Comqunnlo as nuloridades não discutam os
detalhes da situação geral, assevera a im-
prensa que em .'a. liingUin já se elaboraram
Iodos os planos tendentes á solução dc qual-
quer situação difí.cil que possa resultar dn
ruptura de relações diplomáticas com o im-
perio germânico.

Diz-se que um dos ponto.", que mais inte-
resi a o State T)c\ artment i -i sorte do grandenumero de cidadãos americanos ora na Alie-
manha-, sem contar as responsabilidades deste
governo perante o do liaiser, no tocante á su-
perintendeiieia dns embaixadas e .cgnções
allcmãs nos pai/es alliados, (pie, como se sa-
be, estão soh a guarda dos embaixadores e
ministros americanos.

Sobre esses assumplos innumeros lelegram-
mas têm sido trocados com os representantes
diplomaliicos :ios paizes belligerantes, notada-
mente com o acreditado em Berlim. Mas
como Iodos os despachos ¦•são dc caracter ab-
sOlutamenle reservado, nada sobre ellcs ti-an-
spira que possa satisfazer a curiosidade pu-blica. Sabe-se. comtndn, que o embaixador
americano na Allcmanha já informou o modo
por que foi recebida a espécie de ultimalum
de 18 do corrente. Causou a nota nos círculos
officiaes de Uerl.ni nina enorme surpresa,
pois ¦ninguém espeinvn recebei exigências tão
positivas. Despachos subsequentes vieram es-
elarecer e confirmar o boato da partida pre-fcipitádo do cb-incellei- allemão para o campo
de operações onde se encontrava Guilher-
me II, ale qne, os jornaes da tarde, hoje,revelam fados verdadeiramente sensncionnc.
liara oquelles que tinham como certa a re-cosa teutonica. Polo-se na possibilidade deum ajuste honrofr, entre ambas as naçô..,
tendo o State ücparlment tio mesmo tempodefinido em documento publico o ponto dcvista americano com relação aos navios
mercantes armados. O documento concorda
com a opinião alk-inã, dc qne embarcações
ao serviço de governos para a caça a sub-
marinos devem ser consideradas navios da
guerra; mas não acceito a doutrina lento-
nica que considera um direito afundar qual-
quer navio mercante armado, sob o pretexto<lc qne o mesmo se arme |.or motivos me-
rnmentc defensivos. Diz, mais, que um ha-vio de guerra inimigo "pódc propriamenterecorrer á força para obrigar o rendição",
no caso do navio mercante armado dai- o
primeiro disparo, considerando, porém, "du-
vidoso. em qualquer cireumsíancia", o di-reilo de metler .i pique uni navio neutro.

E' neste ponlo que nos informa a im-
Prensa estarem as eousns por agora. Mas áinteiramente prematuro dizei- que a crise'; 

passada. Nir.ffuem poderá entreter sc-melhnnle pensamento, quando se sabe queo êxodo de americanos residentes na Afie-inauhn continua .1 manifestar-se de modo acausar suspeitas Ce que n situação nno deixauc ser considerai::; grave precisamente uocentro mais interessado na questão.Poucas são. cr.irctanlo, ns pessoas qneneste momento se <| cupom da crise ger-mano-nincricana. A revolta irlandeza veiu'uai- o logar de Indo que é digno de com-¦cnlarjos. Com effeilo, os fados desenro-
em Dublin nem podiam deixar de ter

yjjÜii a mais vasto repercussão. P-iiz eujiii'ai-ão irlandeza se conla aos milhou:-
o co-lòniar. enormes (om o sabor d

ça laboriosa, o annuiu-io da rebellião . dc
molde a causar n-pprehcnsões no governo de
Washington, dado o temperamento exaltado
do irlandcz c o modo apaixonado por que
elle geralmente manifesta sua opinião acer-
ca das condições políticas do seu adorado
Old Country.

Xinguem sabe com precisão os estragos
causados pela explosão da riitro-glycerlna na
romântica Irlanda, c todos perguntam o mo-
tivo da aventura prussiana chefiada porCasement, quando o mundo lodo não igno-
ra que, desde o inicio da guerra — (pie de-
terminou dias bem negros paro a Grã-Bre-
tanha — conserva a Inglaterra uma avul-
lada guaruição nn ilha visinha para fazer
frente a qualquer emergência.

Londres informa estarem as autoridades
constituídas victoriosas em Dublin. De ma-
neira que o levante serviu, não só para en-
fraquecer o alento recente que tiveram as
relações enlre irlandezes e inglezcs, sinão
também para desbaratar com a celebre cau-
sa do home rule.

. O passo dado pelos adeptos dc Roger Ca-
I sement, certo, despertou no espirito do n-

gl.cz_ a mais suprema dcsapprovação, seguida
de fortes recriminaçõcs e duras objurgações;
mas a trágica decisão talvez traga como con-
seqüência alteração do modo por que tem
a Inglaterra exercido o seu domínio sobre
a Irlanda, desde os remotos tempos da fa-
mosa Union de ba cento c dezeseis annos
atrás, até o actual Castle rnle tão repudiado
pela facção separatista. E si, ao contrario,
o partido unionista da Inglaterra e de Ul-ster adquirir novas forças com a revolução
a laboriosa actividade de quarenta longos
annos de ParnelI e Redmond cairá inexora-
velmente na mais profunda das desgraças.

O responsável pela rebeldia dos dublinen-
ses, esse mixto de audaz e louco que é Ca-sement, deve ler no Rio de Jaeniro algumas
sympathiias. Abi exerceu o cx-Sir, por ai-
guns annos, o ca.go de. cônsul geral britou-
nico, lendo o seu nome conquistado eç.rl/j
celebridade em stguida ás famosas '¦'vela-
ções que sobre as barbaridades commcllklas
nos seringues do Putumayo enviara ao .-.-u
governo.

Desde que a Inglaterra loinou o partidodos alliados no gigantesco (lucilo, Casement
definiu com franqueza a sua attitude, almn-
do mão de todos os. tilulos honoríficos in-
glezes que possuía e mais das vantagens da
sua aposentadoria. Lnrgou-se para a Alie-
manha, onde tentou organisar, entre os pri-
sioneiros seus patrícios, uma brigada paracombater ao lado das tropas teulonicas. Fro-
cassou o plano. Depois não se ouviu mais
palavra sobre o seu paradeiro, até que, pou-cos dias antes de ser capturado pelos inglc-
zes, telegrapham de Berlim aiimiiiciando asim prisão, sem detalhe algum que eselarc-
cesse o motivo de lão súbita decisão con-tra quem jurara fidelidade, ao império ger-manico. !•_' hij evidentemente preparavama ousada expedição á Irlanda e procuravamoccultoi, sob aqucllc. pretexto, qualquer sus-
peita que pudesse oceasiomir o simples no-me do hoje celd
OSCAR CORREIA.

Houve honlem, á noite, n reunião especial dn
directoria do Acro Club llrasileiro c dos tceb-
nicos cm aviação. Iísmi reunião fui convocada
por Santos Dumont, afim de fazer algumas com*
iiiunicaçòcs importantes referentes á aviação
nacional.

A _ 20 1|2 horas, leve inicio a sessão, dizendo
o aviador patrício o seguinte:

—Passei hoje, um Iclcgranima para os Ivsla-
dos Unidos, pedindo informações n respeito de
um bydro-acroplano, um piloto c todas as con-
(lições cm que sc possam apresentar.

Santos Duiiiout tem a idéa da fundação de
uma Escola Marítima dc Aviação, fiindindo-sc
cila com a Escola dc Aviação Ter res tre.

Depois dc apresentar varias considerações a
respeito da sua idéa, Santos Dumont siibinet-
leu-a i'i approvaçáo da directoria do Acro Club
Brasileiro que, unanimemente, a opprovou, isto
é, fundando a Escola de Aviação Marítimo, o
que foi feito com uma salva de palmas.

Santos Dumont continuou com n palavra e
disse que estava disposto a levar avante a avia-
.fio no Brasil, tomando em pessoa O compro-
ir.isso do seu desenvolvimento.

Para isso, vae fixar residência aqui no Rio.
Fará a sua excursão o S. Paulo c Buenos Aires,
voltando ao Rio de Janeiro, dentro do breve
tempo.

Preoccupou, então, a allençíío dn directoria
do Acro c presentes n conferência aeronáutica a
reallsnr-sc cm li. 17, iiesta cidade.

Falou a respeito o Sr. Netto Machado, quedisse quo para tratar de tão importante assuni-
pio devia *•_!• nomeada uma commissão para o
assentamento das respectivas bases.

O Sr, presidente, coinnicndador Gregorio Sea-
bra, poz em votação a proposta acima referido,
a ipial foi approvada, nomeando-se, em seguida,
os Srs. Santos Dunionl, Netto Machado, Dr.'
Aleneasti-o Guimarães, Dariolli, Bento Ribeiro,
Kaul Kenedy dc Campos c I-'. Alvear, afim de
apresentarem os pontos a desenvolverem-se
para a Grande Conferência.

lissa commissão reuniu-se hontem, mesmo,
após a reunião da directoria.

Nessa reunião, por proposta do Sr. Netto
Machado, foram eleitos: presidcnle da coininis-
são, o Sr. Santos Dumont, e secretario, o Dr.
Alencastro Guimarães.

Para trator do programma do concurso de
hydro-aeroplanos, o Dr. Raul Kenedy de Caiu-
pos e Santos Dumont, c paro o concurso dos
aeroplanos, Dariolli e Bento Rjboiroj e esto
lambem relator geral. Poi, finalmente, noniea-
di). pari! organisar os festejos e "sports" o Sr.
^.çMa^Mauhnda.,.:,. -'.;. _*'"*•;•"Féz-sé, 

a ségiiir, um esboço do programníoda Conferência Aeronáutica, nesta capital, dc-
terminando-se o dia 7 de stembrò de 1917 paruo encerramento dos festejos.

Isso está dependendo ainda de uma consulta
ú Confederação Aeronáutica.

Santos Dumont mostra-se muito animado
para esta conferência, dizendo que, paru tal
concurso dc aviação, pensa ler um âpparelho de
cada paiz, fazendo então, no momento, uma ex-
posição de todos esses apparellios.

overno quer inventor
mais impostos

Por que não tentar antes
eomeia ter a Fraude ?

? a' ¦

0 Dr. Osório de Almeida fala-nos a respeito

lIlCBD
!______  •¦--.¦

sorio de Almeida

O Sr.7 presidente da Republica, na nudien-cltu que bonteni concedeu ás directorias rc-
presentativas dc varias classes produetorosdo'pinz, teve oceasião de assignalar a contra-
go.lo quç a renda aduaneira tem diminuído a
tol ponto, em face dos conseqüências da guer-rivque se tornaria dentro cm breve Impossl-

vel oo Brasil soldar
os compromissos dc-
correntes de sua divi-
da externo, si não fos-
sc o oppcllo o certos
medidas extremas.Foi
assim ((uc S. Ex. dis-
sc achar dc convenien-
cin gravar a pro-
ducção nacional creún-
do novos impostos so-
bre industrias ainda
não sobrecarregadas c
augnientando o da-
qucllas que, pela sua
prosperidade, podem
supportar o angniculo
tão necessário ao des-
afogo dc nossa situa-
ção.

O Dr. Osório de AI-
meida, que compare-
ecu a essa audiência
na qualidade de pre-
sidente do Centro In-
dustrial, teve enlão

| oceasião de fazer uma
Jú}' serie»de considerações,

onde deixou transparecer não ser partidário(laduclla medida, e sim de melhor e mais
ri gero sa arrecadação dc nos. s rendas, junta
a uma reforma de tarifas de estradas.

>Íi propósito Tle convidar aquelle industrial
a ujmn exposição mais minuciosa de seu pen-
saiflfento, qne, ao que parecia, era o de toda
a ffinie que sabe como a politicagem defrau-
daKscandalosamenlc a renda publico, fomos
boje ouvir S. S„ que nos disse pouco mais
oniiienos o seguinte:

;— Não de boje, mas de muitos annos, cs-
ludjf os problemas fiscaes do paiz, e cada ve/
sinfjl mnis arraigada cm mini a convicção de
qneVs- não registamos Oiaior renda arrecada-
da.ífé devido quasi que exclusivamente ao
nosFp mão systçma de arrecadação.

N. parecer do Sr. Osório de Almeida um
dos maiores males desse systema c a deficien-
sbyâS flcnlisação dc nossas alfândegas. S. S.
dijfjilnr Com experiência c observação e ar-
©A^W-tn Bii.''ndo;.o iiccretj-iino dc vendas quç^é i h ger.irprodíizlido pelos melhoramentos e
olivas .de portos, que augmcnlam sobremanei-
iiCÜfiscalisação das mercadorias.

Ofporto de Santos, como tive oceasião dc
lembrar ao Sr. presidente da Republica, é um
exemplo eloqüente do que venho lhe dizendo.
EniilSílL', isto é, numa época anterior a seus
inelnoramenlos c conseqüente rigor de fis-
ealiliição, a Alfândega de Santos apresenta-
vaá renda máxima inferior a onze mil con-
tor.Jao passo que no primeiro anno de trafe-
go üos obras de melhoramentos, em tonela-

gem mais ou menos cgual á do anno anterior,sc registou renda de cerca de vinte e dons'¦•¦' contos, a qual foi crescendo de maneira aattiiigir a
coutos.

O Sr. Dr

cerca dc quarenta e

Osório de Almeida,

oito mil

. insistindo
sempre nus vantagens da flseolisaçflo. que po-dei-la trazer ao Thcsouro um beneficio (pie
S. S. orça em muitos milhares de contos, le-
VO oceasião de lembrar um alvilre cuja ad-opção depende exclusivamente do Sr. minls-Iro da Fazenda, que nos foi assim exposto:— Como é sabido, todas as alfândegas do
paiz, de norte a sul, imporiam pouco mais
ou menos os mesmos artigos, o que pormlltc,smao um calculo exaeto, ao menos uma nu'--dia muito approxiiiiudü, do valor arrecadado
pelo fisco sobre cada louclada de mercadoria
Importada; Nessas condições seria de grande
proveito que das notas meiisaes enviadas ao
.Ministério da Fazendo pelos Inspectores de
alfândegas, constasse não só o valor da renda
mas lambem a lonelogem correspondente.

Assim, explicou S. S., o quocicnle apre-
sentado pela divisão daquelle.; dous elemen-
los dc calculo representaria o valor médio dos
direitos com (pie foi aggrovada cada tone-
liigem de mercadoria. Para se proceder a uma
fiscalisação preventiva de muitos abusos,
bastaria, demite de taes dados, se confrontai-
o preço com que cada tonelada figura no ul-
limo boletim com o preço constante do bole-
tini anterior .- lambem eotcjal-os com os (pie
forem apresentados pelas varias alfândegas
do paiz no mesmo mez.

Comprclicndc, ajunlou S. S., que se trata de
unia simples média, mas convém não esque-
cer que a tonelada de mercadoria de um po.r-to em relação á de outro, por muito que varie,
apresentará por vezes diffcrcnças tamanha.
que servirão por uma indicação de graves ir-
regularidodes de arrecadação. Quando isto se
verificasse, o governo nada mais teria a fa-
zer do que mandar syndiear da causa de tão
grandes osciIlações, descobrindo assim as
possíveis fraudes.

O Sr. Dr. Osório de Almeida leve lambem
oceasião de nos falar da remodelação de Ire-
tes feiTQ-vinrios.

Acha S. S. que o nosso systema tarifário
não está firmado nos princípios adoplndòs
cm outros paizes. O custo parcial do trans-
porte da unidade e o preço máximo do mes-
mo transporte formam os dous extremos den-
Iro dos quaes deve variar o frete. Sao expres-
soes estas que têm suas definições technicas,
(pie não cabe agora enunciar. A determinação
do .primeiro periniltiria estabelecer o limite
mínimo segiindo oTquh'1 nenhuma tarifa dei-
xaria de dar prejuízo. A determinação do
outro extremo, variável a todo o momento,
indicaria a possibilidade ou a impossibilida-
de do transporte, dado o valor venal da mer-
cadoria em um logar de consumo e o custo
da producção em outro.

Depois dc illustrar com vários exemplos
essas suas palavras, o Dr. Osório de Almeida
frisou o quanto seria difficil melhor expia-
nor assumpto tão complexo nos limites de
unia ligeira palestra.
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inválidos
OSGROGNARDS DE OUTIVORA

10 OS l>OILUS DJE HOJE
PAUIS, maio.
Os Inválidos, o palácio magnífico que n pri-mclro imperador dos francezes mandou con-

Bl-ulr para abrigar os seus. "grognords" muti-
Ifdos, vae tornar-se cm breve muito pequeno
p-ra acolher Iodos os bravos sem l.iinilia. E,•le novo, o grande P.iris verá circular nas suas
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Hfülitfi
EM TORNO DE VERDUN

Proscgue encarniçadisslma a lula
nas duas margens do Mosa. sentlo
os allemães contidos — O pessi-mismo na Aliemanha — O descon-
tenlameuto üos mareeliaes alie-

mães

PARIS, 21 (A NOITEl — ProscKuiram encar-
niçadissimos oa combaus em todo o sector de
Verdun, tendo os francezes repcllido todOs oh
assaltos dos alleaiues nas duas margens do
Mosa.

A violência da batalha assumiu ali o seu mais

ataques allemães na região de Verdun (orna-
r. m-so extremamente violentos. Por emquanto,
é impossível precisar a quanto se elevam os con-
sideraveis cffcctivos que o inimigo lançou con-
tra nós no conjunto da frente naquella região.

Na margem esquerda do Mosa, depois dc um
intenso bombardeio de obuzes dc grosso culi-
bre, os allemãcR lançaram varias vezes enormes
massas de assalto contra as nossas posições a
léste c oéatc de Mort-Homme.

Os nossos tiros, porém, tanto os de artilha-
ria como os das metralhadoras, ceifaram por
completo essas massas, cáusando-lhes perdas
incalculáveisi O inimigo não pôde por isso ai-
cançar as nossas linhas cm nenhum ponto. No
segundo assalto, tão violento como o primeiro,
permittiu-lhe tomar pé nas nossas trincheiras

agitador irlandez.

—aso»—

urros costumes que caracterisam essa ra-1 delicias ÚO govcnitt

Jirz ile Fora polieiEÉ apenas
por quatro sofei.$

JUIZ DE FORA, 24 (A NOITE) -
Devido ao pequeno numero cie soldados
que fazem o policiamento desía cidade,
os gatunos estão agindo livremente, re-
gistando-se numerosos furtos e roubos,
diaiiamente, A cidade está sendo poli-ciada apenas por quatro e cinco solda-
dos, apezar cie ser aqui a sede do 2°
batalhão policial. A imprensa local (em
reclamado em vão as necessárias provi-
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NO ORIENTE

A actividade aérea nos Darda-
nellos o no Egypto — Os monito.
res inglezcs bomharüeam Sadclii-
llahr — Prisioneiros austríacos
cm Marselha — Os alliados oc-

cuparam Florinn

A margem esquerda ao Mosa, vendo-se toda a região entre Mort-Homme e a
colina 304 na qual se batem furiosamente francezes e allcmãcs

abo grão. Os allemães lançam contra as posi-
ções franeczas enormes massas de soldados. As
posições franeczas eslüo sendo todas, manti-
das.

PARIS, 21 (A NOITE) — Os jornaes suissos
dizem que na Aliemanha é cada vez mais visi-
vel o pessimismo quanto aos resultados da ba-
talha de Verdun. A maioria dos jornaes alie-
mães já admilte o fracasso da empreso do Itron-
piinz.

LONDRES, 24 (A NOITE) — Telcgranham dc
Amsterdam:

"Os marechacs c os generaes chefes de exer-
cilos reuniram-se ha dias, sob ^presidência do
Itaiser, cm llerlim, para trocar Impressões so-
bre a empresa de Verdun. Quasi todos clles se
manifestaram desgostosos pelo fneto dc teremsido retiradas muitas forças dos seus exércitos
para reforçar as tropas (|uc atacam Verdun.

Nos círculos militares hollandezes assegura-
se «me von Hindenburg e von Mackcnsen são
abertamente contrários ã continuação da bata-
lha de Verdun."

PAKIS. 24 (Official) (Havas) — Oa contra-

de oeste; mas um enérgico contra-ataque expul-
sou-.o immcdiatamente de todas as posições.

Na.região de Haudromont e Douaumont, liou-
ve durante toda a jornada combates sangren-
tissimqs. Os allemães multiplicaram os assai-
tos, precedidos sempre de vigorosa preparação
de artilharia.

Apezar de tudo, porém, as posições que hon-
tem havíamos conquistado foram intcgralmcn-
te mantidas, notadamente no forte dc Douau-
mont, onde fizemos mais 300 prisioneiros.

Nos outros pontos da linha de frente houve
os canhoneios habituaes.

Na região de Fumes, um avião francez metra-
Uiou e abateu sobre as nossas linhas um acro-
plano inimigo.

1'roximo de Beaumont. um aviador allemão,
gravemente attingido pelos nos os tiros durau-
te um combate aéreo, foi cair nas linhas inimi-
sas.

O piloto dc um âpparelho francez foi surpre-
liendido por tres aviões inimigos, com os quaesleve de travar combate. Ao fim de pouco tempo,um desses era abatido e os ou tiros punham- .em fuga.

LONDRES, 24 (A NOITE) — Diversos ae-
roplanos alliados bombardearam as posições
turcas nos Dardanellos.

Um aei-oplano ottomano bombardeou a ilha
de Imbros e outro âpparelho inimigo lançou
diversas bombas em Pòrt-Snid,

Os monitores inglezcs bombardearam, com
a maior effieacia, as posições turcas em Sed-
dil-Bubr, nos Dardanellos.

PARIS, 24 (A NOITE) — Chegaram a Mar-
selha duzentos austríacos feitos prisioneiros
na Servia.

A esta capital chegou o capitão Gianotti,
(pie foi portador da bandeira do "Zeppelin"
que a artilharia do couraçado "Pátria" der-
ilibou em Salonica.

SALONICA, 24 (Havas) — Os alliados oc-
cuparam a estação de Florina, ao sul de
Monastir. A artilharia allemã bombardeou
fortemente Polhelcs, ao sul de üoiran.

LONDRES, 24 (A. A.) — Os russos con-
tinunni a avançar na Pérsia, tendo agora
oecupado Serdeslit, o que vae tornando cada
vez mais critica a situação dos teuto-turcoa.

NAS Ff.EF.TES RUSSAS

O zimborio do Palácio dos Inválidos
ruas o uniforme sympathico e lão popular en-
tre as gerações precedente., sobretudo aqvcí-
Ias que se seguiram aos primeiros annos da Res-
lauroçõo.

Era a época em que os inválidos enchiam os
pa-.seios e as ruas. 0 sui uniforme era a to.tc-i
nv.ihhu clássica de Iodos os ajuntamentos, como>
hoje o -rititròn" e o " In.ttin'¦'. Krn visto nn
Iodas as comédias, em 'od.os os dramas dessa
longínqua actunlidade, como opparccio cm to-
dos os romances.

Os sobrcviveaites dos cxen.ilor do rei, das
guerras da Republica c do Império sc achavam,
então, confundidos s.!> o mesmo Uoto. Si acre-
ditarmos na clironica do tempo,- elle:; não esta-
vinn sempre de accordo, principalmente quandodiscutiam com o copo á mão.

Reuniam-se, coi-.forme n hora do din. num ou
quito dos seus cafés favoritos: "Au ürand Vain-
quenr" e "Au Snlon dc Mars".

(> "(irand Víiinqiieur1' e\-.\ um modesto res-
jnurante visinbo do esplanada dos Inválidos.
brn abi que, com o cachimbo ;'. boca, sentados
deante de um copo de "scbnick", os velhos".frogiiards" sc entregavam, entre duas parti-das de gamfto ou de dominó, a dissertações tão
confusas quanto intermináveis, relativamente,
as campanhas, aos grandes generaes e aos acoil-lecimenlos políticos.

> inguer.i estava de accordo com sen visinho.
So havia unanimidade quando sc tratava de di*

_zer mal dos ministros de Carlos X ou de I.uia
1'hilippe. E tudo findava por uma vozeria ator-
doadora e por canções bacebicas.

O "Salon de Mars" era mais elegante. Pre-
quentava-o uma soei. dade feminina um poucaespecial. Dizem, curiosamente, as ebroniens danppca que o rei dos dansarinos nessa "Courl
dc Mirados" era um invalide amputado daiduas pernas. Esse aleijado saltava, fazia pirue.las, apezar dns suas pernas de páo, com tantíagilidade quanto uma dnnsarlnn dn Opera.

A contradansa era paga & razão de dous sobdos. Quando os "grognards" tinham dnnsadfl
muito, perdiam-se. com os seus pares, nos fos*sos propícios do Campo dc Marte, então (masideserto.

A grande preoecupação desses gloriosos sol-dados era ganhar alguns soldo., A sociedade dallestiiuração nao se mostrava muito generosacom ellcs, e para pagareril o fumo, o álcool c asdensas, os inválidos sc transformavam, dunih-te as suas longas horas dc liberdade, em abri-dores de portas de carro, guardas de estaleirosou carregadores.
O grande pintor Horàce Vernet era a provi-dencia dos inválidos. Esse artista não queriaoutros modelos, para pintar os -eus quadrosmi tares sinão os verídicos figurantes das ha-talhas. O seu "atelier" era um ponto de en-contro de inválidos de Iodos os postos e de to-das as edades Vernet pagava a "pose" a qua-tro francos Os veteranos, satisfeitos, bebiam«nií honra da pintura, no meio dos corseis em-

palhados, das marmitas de acampamento, dnscarretas quebradas e de um omontoomento deuniformes dc todos os tempos e de todas asarmas.
Amanhã^ os .pollus" inválidos da grandeguerra terão, no seu palácio nacional, uma vidatalvez menos pittoresca, porém, mais conforta-vel, pois o impulso de magnífica solidariedadee de i-eeonbeein.e.-ito que se observa em França,tomara impossível a historia que contava liai-znc, relativamente a esse heróe da Heresina,

que limpava todos os fossos nauseantes por uni

To/i Mackcnsen de novo na Rus-
sia — O ultimo communicado offi-

ciai—O avanço no Caueaso

PARIS, 24 (A NOITI.) — O marechal von
Mackcnsen, segundo informam dc Berna, as-
sumiu o conluiando dos exercilos allemães
que combatem ao sul de Vilna até ao lago
Naro.z. Nessa frente está travada unia
grande batalha.

PETROGRADO, 24 (Official) (Havas) —
Ao sul de Krevo fizemos explodir uma minae oecupámos a exeavação produzida. Na re-
gião de Kusocka, destruímos as trincheiras
allemães e lançamos o inimigo pnra alémdo rio Voselului. A artilharia inimiga, nas
margens do Stripa, bombardeou as nossas
posições, valendo-se de todos os recursos, in-
clusive o lançamento de "slirapncls" con-
tendo estilhaços de vidro e outros objectos.

No Caueaso rcpcllimos, a sudoeste de Tre-
bizonda, as tentativas de offcnsiva na dire-
cção de Giumiçhknn e expulsámos os turcos
dc todas as posições nas vertentes ao norte
de Taurul. .

Na direcção de Mosul occnpámos Serbreehi.
LONDRES, 24 (A. A.) - Os aviadores

russos destrui ram, por meio de bombas de
grosso calibre, vários kilometros da estrada
de ferro dc Libau.

LONDRES, 24 (A. A.) — Informam de Pe-trngrndo que, segundo noticias recebidas alido Estado Maior do Caueaso, as tropas rus-fasqiic operam contra os turcos na Armêniaobtiveram nova e importante victoria sobre
os mesmos em Mamaklatu, sendo insignifi-
«antes as perdas mescovita», i

franco no dia.
DHMETRIQ DE TOLEDO.

SHRAPN
_/. ,. /1*'"° do seouro oeho-sc oastontia rasada. O seguro contra fogo eslá genércAUsado, mas ainda não se creon outro muitamais necessário: o seguro contra
ça dos segurados. visinhah-

A suggestuo é tudo. Desde creança acredt-tei no Lnneiro do Sul, aperar do¦ leste/nu.nho dos meus olhos. Foi preciso que umsueco me dissesse que a famosa cruz c umafraude, pois nao passa de nm X com umaperua mais longa, para que cu verificasse aillusao em que vivia. '

o objec.ía
u m. Um/i,

Censura-se as senhoras de escreverem umacaria dc quatro laudas _ poremprincipal da missiva no post-scripdeltas mostrava ha dias a sem razão da cri.tica, dizendo qne o natural é que o fim daícartas va no fim.
0

E' injusto chamar a senhora que se nãocasou "lia", "solleirona" c cousas seme-Ihantes, como si fosse culpada. Quem tubeIa si ella nao fez o que pôde para encon-Irar um marido?
O

Desgraças, infortúnios são simples questãode ponto de. vista. .1 uma vacea não causaria
a menor compaixão a historia dc NabukodiU
no-ior a quatro pés pelo campo afora, a tosara relva.,

fi.

__
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Ecos e novidades
I'. lemos a iliipliciii.i dc giiveruos nn Ivspi-

rllo Siiiiiui O* vüIIioh [irocoiioti políticos, quul. in leito a Infolloltlnde ilo mi.. .ii. viillaiii nv
sim a iiiipriar, e voltam em uni momonlo
eoino esto. cm ipi. iodas n- iiHonçoas dn go*
vorno e do Congresso do viam jslnr fixadas
im problema máximo, dc ipio pode depen-
der até u nosso honra: o problema ccoiinml-
co-flnancolro. Terminado o "ensu" du li»-
íilrilu Santo, viril o do Aino/or.os, viril o du
Rara, virão outro*, virão tiuilos ipuinliiH se-
Jiini os listados em ipie hai.i genio disposta
ii galgar posições por In ru:<U\ 6 In fuvrza.,,
O llrasil assemelha-la u uiu.i grande faml-
lia quo, lendo de odoptiir medidas urgentes
para arranjar alimentação c n garantia do
teclo, quizesse primeiro dorltnlr us contou-
das enlre norontos e nisso empregasse o tem-
po c a inlclllgcnclii até ver um dlu os mel-
nnnos entrarem pela poria a dentro com oAssustador mandado de despejo.

Dc ipiein a culpa? Inconloslnvolmenlo do
,__£**¦ Sr. presidente du Republica, Ii' certo queS. lix. se limitou a enviar para o listado

«gora Infelicitado por um "ensu" ns clu-
coenla praças do Exercito que se destinavam
a assegurar a inviolabilidade dai rrparlicnei
federais. Aclo publico, offccltvomoilte, só
houve esse. Mus a responsabilidade, de
S_. lix. não decorre delle o sim da pormls-são que o Sr. Wencesláo deu pnrn quo usas-
sem o abusassem dc seu nomn e dc seu prcsll-
gio na orgnnlsnçiio da lula ipic começou nnlo-
honloni a tornar-se grave. A rcsporsabilida-
dc do Sr. presidente da ltcpublica ativem da
Intervenção —• digamos particular — dc S. lix.
na moxiiiifada cspirllo-snnlcnsc, accctlaudo
conferências, avançando opiniões sobre a po-lilica oslndunl, emprestando a sua aulorida*
de ás dfinttrthcs (pie se fizeram para deitar
por (erra o domínio domnoso dos Monteiros,

Nós Iodos sabemos muito bem como essas
cousas se passam, e o Sr. presidente, pn-litico no interior, ainda o sabe melhor do'
que nós. Comprehendemoj perfeitamenteipiãn lnrgns, quilo elásticas são ns Inlorprc-
tações quo essa gcnlc política dos listados
<Iá á mais innoccnle palavra do chefe da
nação. A simples noticia dc unia eonfercn-
cia com o presidente da Republico vale, ás
vezes, por uma nítido manifestação dc -alti-
tilde. Da singelo inclusão dc um nome na
lista dos cães, como plttorcscamanto se cha-
ma cm g.vria jornalística a relação diária dos
<piç vão ao Cattete, tiram-se ás vezes, no in-
lerior, effeitos surprchcnclenles e inesperados.
O Sr. Wencesláo heni podia acanlclar-sc con-
tra esses boles. S. lix., entretanto, foi ou
deixou que o levassem muito mai* longe,
pcrniitlindo (pie lhe altrihuisscm intuitos
de apoio franco a uma das correntes. Alguns
actos. dos que se costumam pôr cn prali.vinesses momentos, nomeações, demissões, rc-
moções de funecionarios sujeitos á jurisdi-cção d o governo federal, confirmaram o queos políticos da opposição assoalhavam, e a
revolução se fez ou se fará com o nome de
S. lix. servindo dc estandarte.

Falemos calma e Imparcialmente, como
gcnlc que eslá acostumada a dizer o quepensa: num momento cm que o paiz vê com
ns mais sérias apprehcnsõcs approximar-sc a
dala dc colossacs pagamentos, a que . não
podemos fugir, sob pena dc nos dcshonrnr-
mos; numa oceasião cm que o nosso appa-
rolho econômico necessita dc uma remodela-
ção com a substituição de alguns dos nos-
sos clássicos artigos dc cxnortação por ou-
tros que são agora os preferidos; num pc-riodo em que c necessário crear umas e in-
crementnr outras Industrias para que a rc-
ccita da ltcpublica não soffra um grandedesfalque* quando é necessário que nós mes-
mos nos siippramos de alguns artigos quenos eram trazidos pelos navios cslrangci-
ros, — que vem fazer, entre as preoecupa-
çoes do governo, a eclosão desse "caso", 

quenos apparecc agora sob nm aspecto grave,com tiros e feridos, com a desordem, com oilesassocego, com dispendio dc dinheiro quedevia e podia ler mais útil appiicnção? Pa-
ra que tudo isso? Para salvar o Estado das
garras dos Monteiros? Para defender os co-
fres estaduaes? Mas, quem pagnrá depois osserviços e as armas dos homens que estão
lutando ou vão lutar para a derrubada da
oligarchia? li quem nos gnranlc que real-¦mente a gente que (píer subir, com o Sr.João Luiz Alves A frente, seja incomparavcl-
mente melhor do que a outra? Encarando a
questão com mais largucza: que lucrará anação brasileira, todo esle vasto c maltratado
paiz, si a nefasta oligarchia dos Monteiros
tor substituída por outro agrupamento quepode ser tão bom quanto nquclle?

Si o poder central tinha interesse, comorealmente tem. cm fazer com que as admi-nislraçocs estaduaes concorram para a mora-lidado geral do paiz. recursos não lhe fal-tana in para isso, além do de immiscuir-senas lulas partidárias dc cada um, assumiu-cio responsabilidades tremendas. A Federa-
çao, segundo a idearam os creadores da Repu-blica, ainda está por se fazer no Brasil.Ucixemo-nos dc parologcns inúteis e hvpo-cnlas. hxeeptuadòs dous ou tres Estados,
que podem viver com certa independência,
os demais ainda têm e por muito tempo te-
rao a sua existência fortemente ligada no
centro, dc cujo influxo dependem nas me-liores cousas. O presidente que queira, pôde
perfeitamente, honestamente exercer a suainfluencia sobre Iodas as questões esladuacser/rque estejam envolvidos interesses daUnião, sen, arripiar a epiderme sensível dosíetichistas das fórmulas. Infelizmente, esse
poder si', tem sido exercido pára ns cousasmas. para a liilcrvençán cm casos meramente
políticos ou. nieUinr, nos mil c um casos danossa incllavei, da nossa damninha, da nos-sa abjecta politicagem.

A NOITK ~ Qunrtn-foirn, 2| de Mnio de 1916

A tnnmü da baia

O QUE FORAM AS SOLEMNIDADES
PRESTADAS HOJE AO GENERAL

OSÓRIO
As homenagem prostndns hoje ao bravo

general Osurlo tiveram desusado brilhou-
Usino.

Antes dn born mareada p.ini o inicio dos
festejos militares. JA so postavam num nm-
pio quadrilátero, ein torno da eslaliia do lie-
roo de Tulyly, forças do lixercilo, Marinha
u Policia, e os batalhões da liscola e do Col-
leglo Militar.

As tropas do lixercilo, compostas de unida-
des da 4* brigada a de uma bateria do íl" da
obuzclros, sub o eliminando geral do coro-
lio! Domingos .lesuilio de Alhuqiw.quc, viu-
das da praça da ltcpublica, astcnilcrnm-su
em linha ao longo dn cács 1'harnux, cm-
quanto o llnlalhão Naval, lendo <l sua dl-
reita o Collegio o o liseola Militar, se pus-
lava 110 longo do llolcl dc Francc.

A llrigada Policial formava na parle la-
Icral esquerda do edifício dos Telcgriiphos.

Uma numerosa turma dc guardos-clvls,
formando um quadrado, isolava o povo .Iu
jardim que circumda n est'ituu de Osório,
(pie se achava adornada dc lloros naliirac i.

A's 12 lioras em ponto, ao som do liy-
limo nacional e marcha balida, locados por
Iodas as bundas de musica qm- ali se acha-
viiin, chegou ao largo do Paço o Sr. prcsl-
deiilc da Republica, quo se fazia ocompa*
iihar dos Srs. Dr. Ilelio l.obn e coronel 'las-
so Fragoso, respectivamente, chefes das suai
casas civil e militar, o dos Srs. copllilo-te-
nenle Alvim Pessoa e capitão Carlos liiras,
seus ii.iiidanles de ordens.

O Sr. Dr. Wencesláo Hraz foi recebido
pelos Srs. ministros da Justiça, Agricultura,
Marinha e Guerra, sub-sccrctarlo do E.xle-
rior, chefes dos eslados-maiores do lixercilo
e da Armada, eommandanlcs dc divisões c
regiões de mar c terra, grande numero dc
officiaes, inclusive os veteranos do Para-
guay.

Seguido dc longa comitiva, o Sr. presidem-
te da ltcpublica dirigiu-se para a estatuo do
legendário Osório, ficando no seu flanco es-
querdo.

lum iniciar as continências militares oo
celebrado guerreiro. Eram 12.10.

A iim toque de clarim, com as suas guar-das de honra, as bandeiras dos batalhões
foram pnrn junto á estatua dc Osório e, lo-
go_ após a oulro toque, de todos os bata-
Ihões as bandas dc musica e tambores rom-
peram o hymno nacional c a marcha batida,
ernqiianlo a força apresentava armas e a ba-
teria dc obuzeiros dava as salvas de cstylo.

Terminadas as continências, tomou o pa-lavra o Sr. capitão Leite Sobrinho, veterano
do Paraguay, que, relembrando o feito de
Fuyuty, atacou a idéa ora cm foco de se
relirarem da nossa curta historia militar as
datas memoráveis cm que brilharam Osório,
Caxias e tantos outros valorosos cabos de
guerra. Explicou, então, o velho militar quenão havia, com a commemoração desses hc-
roicos combates, nenhum aviltamento pavao nosso amigo dc hoje — o Pnraguay, pois
que a elie devem, lambem, ser caras essas
datas, que marcaram o extermínio do domi-
mo dc um déspota sanguinário, que lhe con-
sumia as suas melhores energias, qual liou-
vera sido Solano Lopez.

Depois, muito n contragosto do Sr. gene-ral Caetano de Faria, que, temendo que o Sr.
presidente da Republica se enfastiasse, quasilhe tapou a boca, pediu a palavra o Sr. te-nenle Affonso Gonçalves, tanibcni veterano
do Paraguay, que, pedindo, enlão, licença
ao Sr. presidente da Republica, fez um lon-
go e bem feito histórico da batalha d"Tuyuty.

Em seguida rompeu a multidão o tenente-
coronel, veterano do Paraguay, Carrilho, quedisse uns versos heróicos a Oorio.

Vciu, então, postar-se ao flanco esquerdo
da estatua do heróe de Tuyuty o batalhão daEscola Militar.

Disciplinado, em voz clara e sonora, co-roado dc applausos, o corpo de aspirantes aofficiaes do Exercito cantou o hymno na-cional.
Dispersaram-se, enlão, o Sr. presidente daRepublica e comitiva para assistirem ao des-file das tropas, que garbosamente passaramdeante do chefe da nação, a caminho de seus

quartéis.
Já eram então 13 horas.
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A região sul do Trentina, entre o lago di
Garua c o monte Doilict, onde os austrlü' "

cos tomaram a offcnsivH

OIHclt&a de obrai

Consta-nos que o Sr. Or. Lauro Muiler
partira para os listados Unidos no começo domez próximo, -

ELIXIlt DE. NOGUEIRA — Para impureza
tio sangue.

Sant@s 0niei®@if
I-Itiverá amanhã, na Associação dos Emprega-cios nn Commercio, a sessão magna, cm nome-nageni a San los Dumont, havendo, depois, ochá tango' na Sorveteria Alvcar, onde se pro-cedera ao " !'orncio Astral", que consiste no se-ginnle:
Em cima dc uma mesa, no centro do salão cíi vista dns espectadores, colloear-se-á uma pc-quena esphcra com 50 bolinhas, nurrferadas de1 a BO. Na margem deste bilhete acham-se in-(licodos os números correspondentes aos 60nstros. I ma qualquer pessoa fará girar a es-

phera 
o eslraira em numero. O bilhete sor-ceado dará como prêmio ao seu possuidor umlindcr objecto de arte, a que este. se refere,

r, -i rVl,ns Cndi,vnl offcreceií ao Ae. ClubHinsileiro, 500 exemplares do seu "Tratado defteronaulica , afim dc serem distribuídos, gra-uilamenle, cm homenagem a Santos Dumont,fios convidados que assistirem á secção magnaim honra do aviador patrieio, no salão nobretl.i Associação dos Empregados no Commercio.—Jiealisou-sc hontem, no Trinnon, a "ma-
tniCe em homenagem a Santos Dumont, pro-
dn°pe1„ ü°NOITE<:-0na <l0 '^ C' B" *M™-

•Esse espectaculo correu animado, estando o,11'ianon bem ornamentado.
Antes e depois da "malince", no saguão doirianoii, locou a banda dc musica do Corpo dc.Bombeiros.

Já está ftinccionaiido esta secção 'das
officinas typographicas da' A NOITE,
apta para a impressão de livros, folhe-
tos, avulsos, etc, cm boas condições
de preço, nitidez e presteza.As encommendas c todos os negóciosrelativos a essa secção devem ser tra-fados exclusivamente com o Sr. J Se-veriano de Mello, gerente, á rua JulioCésar (Carmo) n. 29

Decretos da Fazenda
Na pasta da Fazenda serão assignados ama-nba, entre oulros, os seguintes decretos-: re-cliticando um engano com que foi publica-da a lei n. 3.089 dc 8 dc janeiro de 1016; san-ccionando a resolução legislativa qus abre ocredito de-19:590,-3900 para pagamento dc di-vidas de exercício findo a Antônio F. Nunespor fornecimento ás obras do lutcrnato doCymnasio Nacional.
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PAUIS, 21 (A NOITE) — Telegrapham de
Roma!"O ultimo communieado recebido do (Juur-
t<I-Gencral informa que ou austríacos estão
bombardeando violentissimamcnte as posições
que lhes retomámos.

O "('iornule iPItalin", commcntando a situa-
Cão, diz que cila não é desesperada, E ac-
crescenta: -**r •

"Os herdeiros ila Allemanha c dn Áustria-
Hungria foram sempre perseguidos pela "jetla-
lura": O kronprinz allcmão fracassou cm Ver-
dun; o archlduquc austriuco fracassará também
no Trcntlno."

Sabe-so que os austríacos concentraram 17
divisões do seu exercito deante das posições ita-
lianas no Trentino."

LONDRES, 21 (A NOITE) — Nollcias de orl-
gem austríaca, recebidas dc Berna:"A offcnsiva austríaca progride no Trentino.
Desde 15 do corrente que os austríacos estilo
senhores das fortificações dc Avezzcnn. Toma-
ram já aos italianos 188 canhões de todos os ca-libres.. O numero dc prisioneiros italianos Um-bem augmentoii.-•

Em Laibach assegura-se que um corpo deexercito proveniente de Graz atravessou
a fronteira e penetrou cm território italiano.

Os jornaes allemães mostram-se satisfeltbsl-
mos com o desenvolvimento da offcnsiva aus-triaca."

HO.MA, 24 (Havas) — Uma nola da Agencia
Stcfani salienta que os austro-allcmães pro-curam obrigar a França c a Itália a um esfor-
ço enorme, afim dc as cansarem, emquanto osexércitos russos se conservam em relativa cal-ma. Calculam os impérios centraes que por este
processo, quando a Hussia estiver prompta paraassumir a offcnsiva violentamente, a França e11 Itália estarão fatigadas, o que permittiráfiquei cs impérios escapar á pressão simultâneados alhados.

A nota lembra em seguida que a Itália, to-mando parte no conflicto, nttrahiu para a 511afrente 25 divisões austríacas, dando assim lo-
gar a que os exércitos russos levassem a cf."*Ho
a admirável retirada do anno passado. Os^V
hanos, por meio da'sua incessante offenífVa,
evitaram que a Áustria e a Allemanha exerces-
sem sobre a França c a Hussia uma pressSo in-
tolerável. Assim, quando do ataque a Verdun,
as forças do general Cndorna, não dando uma
1'cgua ao inimigo, impediram que os austria-
cos fossem em auxilio dos allcmães, apezar de
parecer loucura tomar a iniciativa dc combates
nas regiões alpinas numa estação absolutamen-
lc imprópria para isso.

Hoje, os italianos montem entre os bellige-
rantes o equilíbrio, do qual os aluados passarão,1 acção simultânea, que ha de precipitar a deca-dencia militar do inimigo.

O povo italiano vê. com orgulho a acção doseu Exercito 110 conflicto c os alijados seguemcom sympathia e solidariedade fraternal o des-enrolar dos acontecimentos 11a frente italiana
NOVA YORK, 21 (A. A.) - Tclcgranunas

cie \ icnna para esla capital dizem que a ofien-Siva austríaca está iiitcnsificando-sc.
Os austríacos avançam agora dos dous ladoscio vnlle dc Sugana, oecupando a cidade de Bor-

go, depois de renhido combate.
Os corpos de exercito dc Gratz, passaram aIronlcira, oecupando as fortificações italiauasdo Monte Vclna.
Essas noticias, que são de fontes austríacasainda nao tiveram confirmação. '

EM TOKNoTÍA^GUEKKÀ
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O novo empréstimo nllemão —Extingue-se o cargo de vice-reidn Irlanda — Os socialistas alie-mnes c a paz
BERLIM, 24 (Havas) — O"Vossiseíic M-tung 1 noticia que o governo imperial va»lançar no próximo mez de junho um era-

preslimo dc dez bilhões dc marcos
LONDRES, 24 (A. A.) — O "Daily Ex-

press" assegura que o ministro Asquith, pre-sidente do Conselho, annunciará á Câmarados Communs a suppressão do cargo de vice-rei da Irlanda.
NOVA YORK, 24 (A. A.') — O correspon-

dente da "United Press" em Berlim com-munica que Philip Schicdemnnn, chefe so-cialista, e seus correligionaries, acecitariam
o presidente Wilson e o ex-presidente Taflcomo mediadores para tratarem».da nazNOVA YORK, 24 (A. A.) - Sabe-se queo gabinete norte-americano reuniu-se cmWashington, tratando das possibilidades deurgentes negociações da paz européa.

Sao, porém, aqui ignorados os detalhes dnconíerciicia.

A crise política
w t. Santo

¦t —

(í úupSfloata alastra-se
pelo Estado

No cípcdicnlc dc bole da Cumaru dos Depu-
i.iiiu-i foram lidos, alem .i.- outros, os se-
giilnte.- tchgraiuuifls:

"VICIOUIA, Sifl — Teiilm ,1 honra do enm-
niiinlciir a \', Ex. que, dopoli dc prestar 11
alfiriiiacàn constitucional IH'1'iinlc a Congrcs-•ío Legislativo, assunil hoje a nilininlstraç.lo
do Estudo do Iv.plrilu Siinln, cnnio prcsldcn-lc eleito, diplomado, reconhecido o procloinn*du pelos poderes competentes pnrn o quu-trleunlo do 1010 a 1020. Ilespoltosas sumia-
çiieg, —• llcrnardlno do Souza Monteiro, pie-sfdeulc do IJslodo.""V1CT01UA, 83 - Tenho a hnurii de com-
inuniciir a \. Bi i-ue, iicsiu data, peranteO Congresso LORislolIvo e nus lermos da Con-
stltulção do 13 do maio dc 1803, tomei possedo cargo do presidente do listado do IJspI*rito Símio, para 0 ijual fui eleito o 25 domaio limlii, pelo sulfragio ,|ilS meus conel-(lailiuis, para o quadrirniiio de '.01(1 a 1020Saudcõcs, — Dr. ,|„s,*. Gomes Pinheiro Ju-nior, prcHidcnle du listado.""YICTOIIIA, 23 - A mesa do CongresmLegislativo do Estado do F.tnirllo Sanlo tema honro de comjnunlcar a V. Ex. que hoicAs 18 horas, cm sessão solciniie, no Congresso.cgislalivo, pcranlc as altas i-ntoridadcs doisstndo e numerosa assistência do pessoasgradas, prestaram os compromissos c ompos-saram-se nos cargos de prcsidcnlo c vice-
prcsidenlo dosto Estado, respectivamente, osl-.xmos. Srs. Drs. Bernardino dc Souza Mor,-loiro c Antônio Francisco -le Alliaydc lies-
peilosas saudações. — Geraldo Vianna pre-..dente. — Virgílio Francisco da Silva. I»secretario. — João dc Deus Netto, 2" secre-

."S'. JOSE1 DO CALÇADO. 23 - Commn-inço a V. Ex. que, cm sessão solem ne, hoje.foi empossada a Câmara Municipal desla co-marca. Itcinii grande enlhiHiasino 110 povo,sendo evaiilados brindes ao nome do Dr\\c.,cesláo Draz c ao de V. Ex. A posse foiem edifício particular, por pressão do «o-verno municipal. — Alcebiadcs José Gomes,
presidente dn Câmara.""SANTA CRUZ 23 - Temos n honro decommunlcnr o V. Ex. que lomámos possedos cargos para que fomos eleitos no muni-eipio dc Nova Almeida, nos quaes apoiarc-mos o governo legal do Exmo. Dr. Pinheiro.lunior. Conluies saudações. — BcllarcinoRocha, presidente da Câmara. — AméricoNascimento — Francisco llerniudcs, JoãoLyra c José Nclto, vereadores. — José VI-cente, prefeito. — Pedro Mercicr c'Nasci-mento Silva, juizes districlaes "

lio.ie, acabamos dc tomar posse dos cargosc c governadores munieipaes, prefeito e juizes(lislrictaes. ficando cm acta um voto do lon-
\'°r»!,r ,,' 1x' c. aos gamos. Srs. Drs. Paulode Mello, Dcoclccio Dorges c Torquato Mo-reira. Saudações. — Os governadores .Toa-
quim Alves, Ahess-AIi, Osório dc Souza e JoséLeal — O prefeilo, Nestor Athavde — Os jui-zcs distnctaes Marccllino Oliveira, CornelioVantel c João Peixoto."

MUQUY, 2.1 — Conimunlcamos que os go-
yernadores munieipaes, prefeito c iuizes dis-trielncs tomaram posse e elegeram presi-dente da Gamara o Sr. João Lobato. — Con-selho Municipal.""ALFREDO CHAVES, 23 - Communicamos
n v. bx, q«c tomámos posse hoje, solcmnc-mente, no edifício do governo municipal, dos
cargos dc juizes districlaes do segundo dis-tricto. Saudações. — Mascou Vicola — Do-mingos Alves da Silva — Luiz Grasio Ba-
ptista — José Cvpriano."

mósAnTp°, 
CHAV,RV3 - Communica-mos a V. Ex. que tomámo- posse hoic. so-lcmnemente, no edificio do .governo muniíi-

fomftd,°SiC*,r,ÍOS 
ãfmm àlãmã para mefomos eleitos pelo quarto districto. Saúda-Çoes. — José Francisco da Cunha — JoãoVieira Lyra - Manoel Porto Sobrinho --

vwtZJI'1"^ d0 Nascimento.»
rZ[L1,°MAl ,23 

- A's 20 «orns dc boie aforça dc guarda 110 palácio presidencial ano"O opposição ter cortado a luz, deixando' a cidade em profundas trevas, foi atacada dc
nnnmnfc M 

''°S d° Ca-mhiaa> ™™*& cal-mamenle aos arruaceiros que pretendiamperturbar a calma reinante, desfccl andó às-sim a gente do Sr. Pinheiro Junior ô i.Himo
cidà" 

' COm° ei,ilal,,li0 <*« sua causa vS-

ani1stoCs-,n,ní;iCnÍ0 ntava-RQ cm conferênciaamistosa com os Srs. coronel Marcondese senador Bernardino Monteiro a commissãoacadêmica carioca juntamente com o" repre-senlantcs da imprensa fluminense c cariocaque ficaram sob esta desagradável impreS— A commissão acadêmica. i.*-a-.<io.

A batalha
F -— ¦- -

dé Verdun
^ UMA NARRAÇÃO OFFICIÁL DA

SEGUNDA PHASE DAS
OPERAÇÕES

O "Ilolcllin dos Exércitos da llepublleohraiieexa pnbl. a n «ogunda iiiirraçào olfi-
cliil da h.il.ilh.i , e Verdun.

Essa norroçfin no refere aos comlmtoí quese travaram eni U 21 do fevereiro e 80 domarço. Os prlnc Jiaos episódios são forneci-dos pila tomada do forle de Doiinuinoiil e 11interrupção dn pi - \'re;;sn do exercito iillcnião,cuja offonsivn foi du novo delida.
A linlio do 21 i.ira 2ã dc fevereiro tinha

mareado o fim d 1 rápido avanço das tronosI!'' anic.is. As diiisôcs fraiicc/.a.s que se ba-liam, liorolcnmenti', desde 2! dc fovorelro etini...... resistido .ms posições do recuo de- fí-!» -S21 <S í!*""""! ° í1" Am?ríe([ •'" s"'- "
viam ser BUbstlIuldoS, '!'." Vil S,?"'?"» ,8eRunJ,° "* 'ulormações .,

ÍX¥UNDIAL
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:= 4 horas
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O que a todos interessa
saber

è que a Joallieria Esmeralda,devido aterde entrar cm balanço, estú vendendo porpreços tão baratos que causam espanto !
¦* ——¦ «H--"*lteti_«-—• m

Créditos para a Fazenda
Na pasta dn Fazenda serão assignadas ama-lib;, 110 despacho colleclivo, as mensagens so-¦yc-tando autorisncãò para a abertura do cre-" '',' -í:'MMdb* para pagamento devido a

í-è-i-'.'"',',;' Brnnsford e Hilda Motta; dc réisb, :l,.!a'-,„ii para pagamento ao 1» tenente do
«'YnoÔ ."-•'0VMI,:|,1° Holand Scrain; de réis8.801)^077 liara pagamento ao -Dr. JoaquimCardoso de Mello Reis, Iodos era virtude desentença judiciaria .

Charutos VJEIItA DE MELLO
os melhores — EDUARDO VJi

EM CASA.
Lá cm casa
A mamãe seu Iccpie tem;
Mas, também
Si o calor mais forle abraza

Ji allivio ao calor deseja,
A mamãe no mesmo instante
Toma MALZBIER, cerveja
Gostosa e fortificante.

As commissões
da Câmara

Após 14 dias de falia de Tiumcro, c. aindasem o compareeimeiilo do Sr. J. J. Palmareuniu-se hoje a commissão dc tomada décontas da Câmara dos Deputados, (pie elegeu
para seu presidentes, pelos votos dos Srsttainiro Ilraiía, Marca! Eseobar, Paula Pessoae Chnstiano Brasil, o deputado José Lobo,representante dc S. Paulo

A GUEKKA NO MAR
As perdas de vapores mercantescm levereiro — Uous vapores nl*lemães a pique no Baltico

sessão do Conselho
g|3!raai^áu_&*íá?!_Dutra, pela commissão de orçamento abre-sentou um projccto autorisando a ní,erh ,^do credito necessário á remodelação do ser-viço de transporte do lixo, devendo ser ncíoptadas carroças do modelo Souza 

^ 
Silva

elevando T ÍY^J?'1 «PP™™do o profecto
nntfí 

4i85 ° n,l.'mero clc P^fesso-
ebla Normal O 

'L^u™ tl P-°madas pela Es-uui.i rvormai. ü }>r. Honorio P mentel remiereu dispensa do interstício, o pae fo conce(lido Ao projecto outorisândo o prefeito a
S^icail^t^r^o VdS-íCI 

|S°substitutivo, niandáiido10 abD..^r%0Srenci«
PProvauo'SÕÇnn° f.osf«PParelhos. FoilnAbem

tos^Ui^Ffblr1? rh,aI-° Sr* Gel«üo ãos San-
n odl ,;,* " indlcaÇão autorisando a mesaO adquirir, para ser collocado na galeria d
PS!10' 

° rL'tl'at0 d0 «-l»'--feitog Pereira

viam ser subsliliiidiis.
O esliidii-inaior allcmão, julgando ohlcr avictorln, multiplica a os nfntfuca 1 bala-limes frescos. Foi nesse momento quo o altocomnmndo lrance/ trouxe para o comboio no-vas_ unidades o (pie Caslclnnu, com a sua di-vinio do ferro, chegou nn melo da noite pararestabelecer o equilíbrio,
O frio era rigoroso. Tomicntos de neve

prcjiiilicavani os movimentos, A artilharia ai-enia, mediante formidáveis "bnrrogcs" c oinlercssaiite bombardeio das linhas dc recln-
guardo, so esforçava uo sentido de obslnr aprogressão dos reforços. M,.. us frnnce-es(coniprcbciulendo a gravidade dessas horas dc-eisivas, inarchavaiii com uma contado uno lil-in.'c nuo conheciam mais obstáculos.Como nosdias da batalha do Marne, o grilo dc Avante!OS aiiimiiu com uma coragem sohrcliiiiniina.
A sim imssao era nltldns caminhar 110 rumo<!<> norte, formar 1,,,, "harrage" e dar, assim,as reservas o (empo ,ic jllU.lvjr a moraení(iireila do Mosa, com Ioda a amplitude dese-

Foi ndcanlc de Donnumont que se trovoulogo o acçao principal. Os ataques se suece-diani aos conlrn-ntoquoí, Mas, no fim do dia,emquanto os frnhcézes occupnvnm solldnmen-te a aldeia, os brandeburguezes conseguiamInfiltrar-se na fortaleza.
No dia 27, nesses dous pontos, os comha-cs recomeçaram com umn furla inaudito,Iam durar, sem interrupção, nt_ 2 de março.Moqucllo dia n aldeia foi esmagada sob talcjiiantidade de projeclis 0.11c os 

'allchiãcs 
pu-deram oecupar os ruínas. Kllcs a perderam no(ha .seguinte, depois a retomaram por um con-Ira-ataquc, cm quo empregaram mais de umadivisão.

Occnpnm ainda hoje esse accumulo de des-troços e dc minas, ao passo que as linhasfroncezns se acham reformadas a duzentosmetros alr.ás.
• •«

De 4 a 6 dc março, houve nnrin calma, du-rnnte n qual os allemães, esgotados, rceonsti-luiram os seus corpos com cffectivos trazidos
dos depósitos da rectaguarda.

Uma ordem do dia do kronprinz, lida a 4
dc março, As suas tropas em repouso, pre-screvia empregar essa pausa no preparo de
um supremo esforço, destinado a tomar Ver-
dun, "coração da França". Antes de iniciar
esse novo esforço, parecia necessário ao com-
mando allcmão apoderar-se, a margem cs-
querda do Mosa, das posições do Mort-Hom-
me c de Cumiércs.

A 7 -ie março a artilharia allemã recomeçou
o seu fogo infernal. Forges, primeiro objecti-
vo, foi coberto dc obuzes de todos os calibres
durante mais da metade do dia, antes de-scr
assaltado pelas vagas de infantaria que se
infiltravam lentamente, a custa de horríveis
sacrificios. O seu esforço continuo, infatiga-
vol, inaudito, durou até 14 de março. Tudo
foi inutil. E o estado-maior allcmão não pôdeapoderar-sc do Mort-Hommc.

A' margem direita, um ultimo assalto se
cffcctuod. a 16 de março contra a aldeia e oforte clc Vanx. Cinco ataques preparados porhorríveis bombardeios se suecederam sem re-
saltados, Num terreno cahotico, que pareciater sido devastado por uma tempestade in-
fernal, os francezes se mantiveram com uma
energia admirável c, por cinco vezes, detive-
r.1n1 os allcmães. As mesmas scenas se reno-varam a 18; não se contaram menos de seis
ataques naquelle dia! Cerlos partidos inimi-
gos procuraram desalentar as tropas france-
zas, ulilisando-se dos líquidos inflammavcis.

Esses ataques tiveram o mesmo destino queos precedentes.
Deanle do balanço das suas grandes perdas,os allcmães de novo pararam, para reorgani-

sar os seus regimentos.
mm»

cura ns inflami-mçoe-ido

MOURA BRASIL Rua UruU!myana. 37
11 mm* 

Incêndio a bordo de
um vapop em

San fos
A bordo do ••Austrália", quando esle ponuaia(loseorrcflftva no porto de Snntos, dou-lo um m-Oldonto, que SÓ por milagre flflo assumiu unia'

graves proporções,
Devido a haver explodido uma lâmpada d.»Icproxeno, manlfosloii-80 violentamente hi-endio no porilo, que só foi exlliieto deiiuls dc um 1esforçada luta.
O primeiro telegroninia sobre o Incêndio foirecebido pelo Sr, ministro da Marinho, do ca.pilou do porlo de Símios, c ostfl concebido nú,scguiiiles lermos;"Iiiçenillo 

paquolo Inglcz "Austrália" causa.110 pela explosão de uma lâmpada dc l.ciu/eni;no porão dc vanle, quando estivadores deseorru.
1'avam Jiila. Fogo foi dnmiuuihi após Vi h,„de cxlrnordlnorlos esforços pelo pc.-.soal do•'dcslroyer" "Mntlo Grosso".

IJslo paquete, (pie faz a linha regular de canentre portos Inglezes e da America do Sul|
leve a (.api ama do Porto, carregando café p_».i.s portos de Ilavrc e Llvcrpool,

QUI3 PltECIÜA Sl.'(;FM FACTO
APUKAUO

Causou cxlranticsn o incêndio ser causado porunia lâmpada do kcroücnc, quando é sabido qutos vapores inglezes, aliin de se verem livres dc.eus inimigos só consentem a entrada do esli-
vudores conhecidos o estos trabalham riscallsa-i.ns pola Irlpolaçüo e com Inmpudns clcctn-cas.

Iln outra versão sobre o caso do vapor In-|!lez.
Segundo corre, o vapor Incendiado, é o " *,us-

Iralia americano e rifio o inglcz. Neste sciúid.i
porém, nada tem dc positivo a Capitania daPerto.

O vapor inglcz "AuslraUu" desloca 3.S21.tonehidns c a sua equipngem é dc ;io ho-meus.
-—.. ¦¦-iacB» i—-^ ________________
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O quo hoavo sao ieaaiao
Dezenove senhores senadores estavam nrc-sentes quando o Sr. Urbano .Santos, na n,L..j.denclo da mesa do Senado, declarou qu. „:,„haveria sessão por falta de numero. O SrI cdro Borges leu o expediente, que constouclc uma grande quantidade de tclcgrammas doEspirito Santo, relatando as ultimas ocorreu,cias ali. Quando o 1» secretario terminou .1sua leitura ja havia vinte e dous senndo''e«no recinto. Abriu-se então a sessão Foi lidaa acta que, sem observações, foi nppròvadaO Sr. João Lyra pediu dispcn 1 de membrocia commissão de agricultura c commercio, noija pertencer á de finanças. O Senado cônee'deu a dispenso c o presidente nomeou parasubstituto do Sr. Lyra „ Sr. ISloy dc Sou/aPassando-se á ordem do dia, foram cn-.r'radas as discussões das matérias, concessãode varias licenças c abertura de um creu.-to, c adiadas as votações.

M •5__Kntff_tn___Kr_'.'iicn*;_5"ír7

Me
ia

Appareceu o cadáver
do afogado

Appareceu á tarde, na praia do Arpoador,
em Ipanema, o cadáver do soldado do forte
de Copacabana, Francisco Rczcrra de Almci-
da, que, ha quatro dias, «morreu afogado nas
proximidades daquella fortaleza.

O cadáver achava-se cm adeantado estado
de pulrefacção. A policia do "M" districti deu
as necessárias providencias para a sua remo
ção, dali, para o necrotério.

Dr. Dario Pinto
I do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e das Jcreanças. Consult. Carioca 44. Das '3 ,ás 5 horas

Í 

.i, ,_._a-.-____ríci__-.l-;iK;-. ;Qucreis apreciar bom e puro caiovSò o ^APiÃGJ.^ 
"^"""^*g** " llll"'**^*T*>-*nrrg__CT_J-!-jg^ "
"~~~—-—-———— . ¦-¦»•>¦ 

Um vereador de Ouro
Preto quer tomar posse,

munido de habeas
corpus

rcâdoí rin rfebean°/'P«s" em favor de ve-
aoaSupremoCaMara 

AU",ÍCÍ|>:"> ft,i *"&**

nel 
V$^°r- da„Can*ara dc Ouro Preto, cm.,-nel Desideno Gonçalves de Ma!los d,ri'-.,„.se no Supremo Tribunal a solicitar ¦, medconstitucional do "habeas-corpus", 

___ . : |!egaçao de que, tendo sido eleito par., c-ca go, nao conseguira nelle empossar-se pm
dn* infn 

°PP°-r ° Prcsidé«to «o Câmara. F„|
é ienh ,",maÇOeS' C-StC rC-51-°»^U que O ,
nnwL 

"°„ l°mm P°SSe d0 C:,,,S° P»m«C naoquucia; a sua espera estivera cllc alé e-
5o*So Ul0,0 .,Cgai- ,,'im,° cssc' mniidou cn-l.to o presidente proceder a nova eleiçãoAnteriormente, já ao Tribunal da licl.Vi.

l°,f. 1 
'' ° s,e dil'igira ° Pii-ientc, tendonegada a ordem, por entender o Tribunal ,iueuma vez que da decisão do presidente da (mara, mandando proceder a novas clmçòe-para preenchimento da vaga verificada navia sido interposto o recurso k-al, n.,ó cricca,s„° de. se,r o "habeas-corpus" 

concedido, csim julgado aquelle recurso, pelo qual co-nhecia a Relação da verdadeira situação docaso.

«™ 
Supremo, na sessão de boje, lambem 1, •

fiou a ordem, ú vista dc ter sido interpostoaquelle recurso q„c é o meio legal de lazercliegar ao conhecimento do Tribunal o lacteque exigiu o pedido de "habeas-corpus"

.( LONDRES, 24 (A NOITE) - A revistaVentas diz que, durante o mez de feve-rciro perderam-se 48 vapores mercantes, sen-cio (,o torpedeados por submarinos, 11 afim-dac os devido a explosões de minas e ummellido a pique por um "Zeppclin". Dessesnavios, 27 eram inglezes, sets neutros e osrestantes francezes, russos c belgas.
LONDRES, 24 (A NOITE) — Dc BerlimIclegrapharam para Amstcrdam annunciando

que os vapores allemães "Kollcah" c "Blail
ca ' foram metlidos a pique no Baltico nursubmarinos alliados. '

Todos Os seus Jripolantes foram salvos

A CAMINHO DE CAbAIS ...
<»»»»-»»—

Os dous últimos communiçadossobre as operações nas frentesinglcza e belga

Vts. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
Ocuhstas. Largo da Carioca 8, sobrado.

Sob a presidência do Sr. João Benicio re-uniu-se hoje a commissão dc pelições e po-deres da Câmara dos Deputados
Foram lidos, discutidos e assignados váriospareceres sem importância.

Jr 11 Hcnlista. 
Ti. m reíí8 Alves p**™^ *m <¦¦.--. »«„,,

Hoilrigo

Hcnlista. Tratamento com-
le se
•Silva n, 28.

lisae ELDüB JJiS .NOGUEIBA. feri f-ura o
sangue ' * ' -'•— •-

LONDRES, 24 (Officiál) (Havas)" — A si-tuaeao manlcm-se sem alteração sensível
junto á coluna dc Vimy. A artilharia inimi-
ga bombardeou vivamente as nossas trinehci-ras entre o Somme e a estrada de ferro deipres a Roulers.

Em torno de Mametz, Moncbv-ou-Bois
Neuvillc-Sainl-Vaast e Orenay, houve o ha-biiual canhoneio.

rVVVÍ'.21 (Havas) — Communieado doEstado Maior do Exercito:"A leste de Ramscapelle travou-se tim vio-lento duello de artilharia. Na região de Üixmude. respondendo ao bombardeio das nos-sas posições, a artilharia executou vários ti-
tJ_ürt-«_£* U!CU° co"tç-a a-9 balerias *.?p™

A retirada do Sr. Lauro
do Itamaraty

BUENOS AIRES, 24 (A A ) — «r, w„
?éS'a,n,ííaCf,°*rÍ(al de H«^"^Tmenta um

a dês ca,, 1" !' i''a,,smi"ido para a i.npTcn-
Lauro Mntíirn-e e,V. qi.,c sc '"*- 1I1C ° Dr.
fundões 1: T° y°UarA a :,ss»I>'ir as altas

Nos°W nni 
ãt }-osto de chancellcr.

lino 1-,, \\ 
c!mmentar.os o velho órgão pia-

£, £S 
referencias ao «I__tr-Bd1-

ns 11,.?i,.,. CM0' I>on(1° em destaque, entre
do Dr u,Vyíf,„qUa,ÍFÍCam a P^onàlidaclc
, ,l • L-auro Muiler, a sua cnercii e cn,»;
eí tmS",? a^4o.amenfoa dc, poli I

tar c resolver os mais graves problemas «a?n"o que necessitam, mais do que n ncà de cí*
Seios ¦Lbl o^S com^âas rfrènteedosnegócios ])til)!ieos, cr. cuja gestão tão i^ignalados .serviços tem prestado nô seu paiz êa paz universal o notável estadista.

0 presidente da Câmara
em viagem

Constando .hontem, na Câmara, que o Sr.Astolpho Dutra iria hoje a Cataguazeá, dc
onde partiria para Bello Horizonte a tratar
da alta politica mineira e do caso do Espi-
rito Santo, fomos hoje, ás 6 horas, ouvil-o
na estação dc Praia Formosa.

Apezar da hora matinal, muitos foram os
amigos e polilicos que compareceram ao cm-
barqtie de S. Ex. E ali mesmo, numa roda,
intcrpellámos o Sr. Astolpho sobre o quese dizia acerca de sua viagem.

— Nada dc política. Vou a Cataguazcs tra-
lar de uma questão de interesse do munici-
pio, questão que muilo me tem prcoecupado
ultimamente. Até o fim do nicz estarei clc
volta. Sobre a minha supposta ida a Bello
Horizonte também não tem fundamento, si
bem que hontem alguns deputados me liou-
vessem Interrogado a respeito. Nem poderiahaver motivo para tal. Quanto á politicamineira, ninguém clc bom senso poderá es-
perar mutações. Sobre o --aso do Espirito
Santo? Nao ha quS tratar: o presidente daltcpublica já se traçou um caminho, agindo
com acerto, ponderação e patriotismo.

Só os ZAMPIRÕNI
deixam dormir Iráiinuillamenle

NOo'uEÍuA.Cm gml ^ Cura ° EL1XIK M

der-Lope». Sá&C*.

cioarros mistura, para
300 réis, com brin-

PORTUGAL NA GUERRA

O DIA MONETÁRIO

cair 
a 12 1|4, mantendo aiguns" í,Taxa'de

i ió'ii0d' e nlomon|os «Pós, para cair aindaa 1- t|»; mas sacando alguns a 12 3ll(iAo correr do dia o mercado tornou-se umpouco mais estável, até alcançar a taxa maisbaixa da abertura, islo é, o cambio voltou ástaxas de 12 íl 16, 12 1)4, 12 9|32 e 12 5 10 d.U Lily Bank ainda hoje não operou em -a-
quês sobro Londres.

Não houve negócios cm letras do 1'liosouroC. P;)l'Ln0r,s cslt-I'linos houve alguns ao prceode l!).*j800.
A bolsa funecionou destituída de interesse

para as apólices da União, listados e do Dis-tricto Federal. Houve algum trabalho paraos papeis de especulação, muilo p iiaipal-mente para as acções das Minas dc São Jcro-nymo e das Docas da Bahia, a praso.

Exames de sangue, aenaSysss
de urinas, eíc. -

rT-,DE?,"-. nun(5 K0.1^-0- Maurlcio de Medeiros.
AnJ?Culd-.,de Mcd,c,"a - Laboratório deAnalyses e Pesquizas: ROSÁRIO 108, esq. pra-ça Gonç. Dias. Tel. do Lab. N. 1334

ií -sejaveis )j
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O DR. ALEXANDRE BRAGA E A
PASTA DO INTERIOR

LISBOA, 24 (A. A.) — Apezar dc se conti-
nuar a talar na apresentação do nome do Sr.Alexandre Braga para desempenhar as fim-cçôcs dc ministro.do Interior, em substituição
ao Sr. Pereira Beis, aquelle republicano ainda
nao recebeu nenhum convite do governo, não
passando, pois, dc simples negociações as noli-cias que lêm circulado em torno de sua condi-dalura.

CHAMADA DE PROFISSIONAES
LISBOA, 24 (A. A.) — Foram convocadosos médicos, pharmacculicos c veterinários dosegundo, terceiro e quarto bairros e as pra-SL\ Lc»V„d4 _n^ria 5?.-«>-»i «1-S.e,.., • .,„. „

4 f-v. r\n tu t/it-*/_i>or(

A immigaçào dos estropiados
pela guerra

O Sr. Gustavo Barroso, deputado pelo f.ac-ra, justificou hoje, na Câmara dos Deputados,a seguinte indicação:"Indico 
que a commissão de agriculturaconsiderando os perigos da immigraçâo dcmenores e mulheres desamparados de e«lrn-

piados e outras pessoas inulilisadas pelaguerra européa, tendo cm vista as estatísticasdo porto do Rio de Janeiro sobre o assim,;,!...diga sobre a melhor forma de evitar os pie-juízos decorrentes dessa incolíveiiicnlc entra-da dc unniigrantes prejudiciacs "

990*-

ela miBsI-oa
O Sr. deputado Fausto Ferraz requereu hoic.0 Si. presidente da commissão dc finançasda Câmara dos Deputados, o ondamenlo

projecto de lei que manda fazer cessão (!'e unterreno á Sociedade Nacional dc Concc-osbymphonicos desta capital.
Esse projecto, que tão boa impressão c-u-sou no nosso meio musical, não cria dc ¦!<¦'-.>

alguma á União c vae amparar bencficoiu..«in. ..<„.!„, „„ nt.o«{.i/
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A dualidade espirito-
santense

IA sessão da Câmara]

LONDRES, 2-1 (A NOITE)—O corres-
poiuJonlc de um jornal inglez junlo ao
fliiartel-gcneral dc Joffre teve permissão
para narrar, nas suas linhas geraes, a
maneira como os francezes retomaram,
nu segunda-feira, as ruínas do forle dc
poiiaumont.

A batalha começou ua segunda-feira
Be manhã.

Os francezes iniciaram um terrível
bombardeio conda as posições allemãs,
rnostraudo conhecer cnm exactidão as
distancias que os separavam das baterias
inimigas, inslaliadas no forte.

Nas primeiras horas, os allemães res-
pondiam ao atariuc com grande vigor.
A grande distancia viam-sc as labaredas
formadas pelas explosões suecessivas tios
flluizcs francezes de 105 e de 150. Tão
juntas se davam as explosões que pa-
/ecia a cratera dc uin volcão-

Foi depois desse bombardeio violai-
lissimo cjue o general Nivelie, comrhan-
jisnie das forças dc Verdun, ordenou
jjtie redobrasse a acção da artilharia. O
que se passou, então, ê indescriptivel,
tal a intensidade do fogo.

A superioridade dos francezes fez-se
Jogo sentir, permiltindo ao general Ni-
reile ordenar o avanço, a começar pela
artilharia. Então, foi 'collocado canhão
Virás dc canhão, e, notico tempo depois,
(is baterias aHemãs estavam reduzidas ao
6'l.ncio.

Os francezes avançaram nessa oceasião
e retomaram o forte de Douaumont, a
mais importante posição conquistada até
afora pelos allemães,' na frente de Ver-

Cs frar.cazes fizeram muitos pnsionet-
ros, a maioria dos <j>;<ies estavam como
verdadeiros loucos polo terrível fogo das
baterias francezas.

ÃolSensIva aisstriaea

Chovem telegrammas no
Cattete

O Sr, nreslilonto dn líopulillcn rocobcii lUiir-
ilv vários teleirammu do Kiplmo Snnloi c
nsslgnadoii iiiiN pólos partidário» <lo l)r. 11-
nliolrn Junior o oulro* polo» «<> Dr. íieruur-
dino Monteiro. , ..

d Dr. Wencertáo Brnx nüo respondeu, nio
á iiiiiiiui hora, c nílo loiiclonn i isnonuor »
nenhum desses tulcBnímruii» nle ultciior uc-
lIlicriiçAo,

NO MINISTÉRIO DO INTERIOR
O Sr. ministro do Interior, llitorpollndo, ã

tarde, por uni iiomo companheiro ncercn dos
riicccssoa do Espirito Snnlo, dcclnrou mie, erre-;
eticamente rcoobeni lelcflrnmnuis «los dous pre-
sldenles.comniunlcando-lho lerem nrnbos assum.-
do ii presidência dncmello Estado o quo uno res-
i» mdora n nenhum delles, porquo o governo ic-
dcrnl nessn «iiicsião 6 neutro.

A rcíreta dc hoje na
praça A. Penna

Progrnmmii pnrn n fclrclo de hoje. n reflll-
icr-.se nn praça Affonso Penna, pela bunda lie
musica d»» Corpo de Marinheiros Nncloiines:

Primeira parte - - "Sclccllon, 1 1'ngllncci ,
l.concuvullo; "Wulso í"asiuu", Tuiizc J.
(iiing'1; "l.es Iírlnnv-es, Bailei", ,1. Massenel;
"Walsn ünd GosníiR", J. Slmuss} "Two-Stcp
llio Gunsaly", Roberls.

Segunda parle — "Overluro Poel and Pus-
si.nt". I-'. Supc; Wnlsii llicn Aiinós", Wllldc-
teufel; "Minuet", Padcrwskl; "Wiilsn Sweet
Glrl, II. Rom llurdl; "Two-Slep In My — Ilu-
rem", \V. Scliul/..

 . msutmrn »¦

lavagem de roupa
suja na policia

O quo íol ollu om resumo
A sessão dn 1'oju na Cnmnrn dos Dcpu-

lados foi presidida pelo Sr. Voipuolo de
Abreu, soorclnrlndo pelos Srs. Cosia Ribeiro
o Mnrcollo silva.

Aberta a (.cssfío rom n presença dc ou
deputados, foi lida a nela dn véspera, ap-
provada após o Sr. Vaiais uc Castro ÍII8;
liliear » ausência do üc. Galeão Cnrvnllurt
0 0 Sr. Ilaul -Veiga a do Sr. Pedro Moaeyr.

No expediente foram lidos vários kie-
ffrnmmns do ííiplrlto Santo.

d Sr, Gustavo Harroso JusUflcou timn n«
dlcacfio sobre os Immlffrôntes "indesejáveis
por prejildieiaes, como os BStroplOaOS pOIO
guerra. ,

O Sr. Lula Domingues defendeu-se dc uma
allusno A sua honestidade, feita por depu-
lados do noilo o reglslndn pelo "Impar-
ciai". Aeciisnm n orador dc varias cousas
<pie se sabe serem Imnrocoíhntcs divido u
sua edade. Não tem que dar satisfações sn-
bro a sua vida parljculnr, n«m jusiiilear-sc
por passar Íodo8«os di»>s. unles de vir á Ca-
mara. no Schmidt, da rua GonçMvos Dlnt.
Quonlo, porém, á accusnçúo ã sua lionosu-
dade. ás suas relações com o Thesouro do
seu ICsladu, lança uin rcplo para quo se pro-
ve qne desviou um vintém dos cofres publi-
eus para fins inconfessáveis.

O orador declara que pode ter errado, c
confessa mesmo quo errou varias vezes in
(íestão dos negócios públicos de sua lerra.

extraordinafía
Banco h

Jo
Brasil

A nova carteira do Banco e
a prorogaçâo dos prazos

de desconto

Uma

LO?\'DRF.S, 24 (A NOITE) - A si-
Juação na frsnte i alo-austriaca continua
a despertar o maior interesse.

Cs austríacos prosegueni no seu mo-
vimento dc offcnsiva, sendo contidos,
porém, em toda a parte pelos italianos,
que lhes oppõem a maior resistência.

Oi «Corriere tleifci Scra», dc Milão,
publicou hontem uma carta tio seu cor-
irespondente junto ao quartel-general, Di;-
*e ello que o momento que se atravessa
i; o mais perigoso de quantos (em j:>ar>-
lado a Itália. Mas o generalissimo Ca-
fiorna eslá confiante em que a offensiva
austríaca será contida definitivamente cm
breve e que o inimigo será repellido para
as suas primitivas [íosições. Os ausíria-
cos dispõem, no momento, na frente do
iTrentino e do Tyroi, de dez mil canhões
c diariamente recebem reforços de tro-
pas frescas, vindos de outras frentes. Em
iodos os sectores a luta encarniça-se.
>{Apczar disso, rcsíSÜrerr.os!» — termina
o correspondente.

Os italianos estão actualmente concen-
irados entre Moine Pasubio, Col di San-
to e Co! di Sugna, fortificando-se ali c
formando sírna verdadeira barreira para
Impedir a invasão dos austríacos, pelos
Vales septenlrionacs que conduzem ás
planícies ital.anas.

Na fronteira do Tyrol também se
combato desesperadamente. A íro-sa ar-
tiihnria italiana concentrada no Monte
Eaibo delem uma avalanche austrin"" ,,:ic
ali se concentrou.
Efma mâssão do kac-
sep õ(!,H3Í£3 ás pr-esa-

LONDRES, 24 (Havas) — 0:^ jornaes'<>!xc-m o"c: nos círculos diplomáticos--cor-
re o boato de que o principe de Bulow
iparíirá brevemente paia V/ashington, em
'missão especial do kaiser, junto •' ¦";?-
sidenle Wilson,

/fi gss»eff8as>,açã«s syzIUígív

LISBOA, 2-í (Havas) - Unn noírs of-
5;c'-asa anuuncia qtse a preparação miii-
íar prosegue com toda a regularidade e
ha ;i-;.;:0k' ordem, em- todo o pai?.

A nota acerescenta qua as forças aqúar-
teínd*1? na Çovilhã seguiram para Tan-
fcos, onde se c;iá faxendo normalmente
a concerl'"',s') <¦'' ¦;:- '-s de
navios pontos do paiz.

O prSnfiipô Çhrisíovam
<la Ore^ia m~ü Paris

PARIS, 2-1 fA NOITE) — Chegou a esta ca-
.jiiiíil o príncipe ChriElovain, irmão do rei
('<>n;-.laiitiiio, da Grécia.

Qravss denuncias afflrmadas por
um agente de policia

Ilu diiis o Dr. Lcon lloussoúliúrcs recebeu
uma carta aiiouym.-i iiuc lhe revelava ttraves
irrcgulnridndcs prutlcadas pelas autoridades
do 23" districto policial.

Segundo o que dizia o denunciante, com-
niissarios, escrivão, escrevente c agentes lia-
viam-se ninucommunndo, formando umn ver-
(ladeira e perigosa liga com os mais desho-
m-stos intuitos.

Apontava o denunciante fados, que a se-
rem verdadeiros, cunsliluiiiHii graves crimes e
deixorium pnlcnle a vcnnlidnde daquelles íuu-
ccionarios.

lissa despertou a altcnçfio do Io delegado
auxiliar não só pelas graves revelações nel-
Ias contidas, como lambem pela circumstan-
cio curiosa de trazer um enveloppe dos usa-
d»»-; pela Associação da Imprensa.

O Dr. Lcon determinou desde logo dili-
gencias no sentido de serem apuradas as ac-
cusações. Em primeiro logar procurou a au-
loridade aullienlicnr o denunciante.

Das indagações procedidas, resultou apurar-
se que a carta linha sido escripta pelo agcii-
te de policia Fernandes e não por qualquer
dns sócios ou empregados da Associação dc
Imprensa.

Hoje. ã tarde, o Dr. I.eon inundou chamar
á sua presença Iodas as autoridades aceusa-
das. , . ,

Ouando estas se achavam no seu gabinete,
o Io delegado mandou chamar o agente ac-
cusador, que só nesse momento soube das
investigações da policia.

O Dr. Lcon apresentou-lhe a carta anony-
ma, depois de lel-a e perguntou-lhe si era ella
quem a havia escripto.

Ü agente aceusadov respondeu-lhe attir-
inativamente e lhe pediu licença para ussi-
gnar a caria.

Além disso ratificou verbalmente as ac-
cusações, accresccntando lhes outros ponuc-
noi-es. _

Dennlc dc taes affirmnçocs o Dr. l.eon
mandou abrir inquérito para apurar os faetos
citados por Fernandes.

ii tTT» -...-.

Fil-o, porém, de boa lé, no melhor dos in-
tuitos, com o fim de promover o seu bem
eslnr. Pódc-se, pois. nccusnl-o dr haver udo-
piado um mon programmn adiuinistralivo,
mas não se llio pôde necusav-— desafia os
seus mais rancorosos ndverwrlon a proval-o
— rpic houvesse praticado actos que sejam
slygnia de miséria e de lorpcfa para a sua
pessoa. Nem se pôde arguir esla nccusflÇuo
contra nenhum dos governadores que Icm
possuído 0 Maranhão.

O Sr. Cosia ltcfio falou sobre política do
Alagoas, respondendo ao discurso do Sr. Al-
fredo de Ma.va. na véspera, e nccenlunndo
que o Sr. Macedo Soares se arvorou em sul)-
"leader" da Câmara, com o propósito de fa-
zer-sc obedecer pelo "leader''.

A' ordem do dia não houve numero para
as votações, sendo, por isso, levantada a ses-
são ns 11 1|2 boras, designada para ama-
nbã a mesmn ordem do dia dc boje.

0 vice=alniirante Hurtado
partiu

Embarcou lioje, ás 15 horas, com destino ao
Chile, n bordo do "Ortega", o Sr. vice-aluiiran-
le Hurtado, chefe do Almirantailo chileno.

Compareceram ao embarque do vice- alniiran-
te chileno representantes do inundo official
brasileiro, o Sr. ministro do Chile c secreto.'-
rios.

Is mercadorias brasileiras a
bordo tle navios

Uma comiminlcaçao official
O Sr. ministro do Exterior recebeu lele-

gramina da embaixada brasileira eni Lisboa,
communicnlido que o governo portuguez, em
portaria do ministro das Finanças, publica-
da no "Diário do Governo", prorogou por
mais trinta dias o pràsò liara a entrega das
mercadorias destinadas ao Brasil, que se
acham a bordo ou foram desembarcadas dos
vapores allemães "Santa Ursnla" e "Una-

hyba", lia tempos requisitados por aquellc
governo.

Esse praso terminará a '20 dc junho proxi-
mo vindouro. Os destinatários dessas.'merca-
dnrias, como já o ministério fez noticiar cm
tempos, ficam novamente avisados de que d:.'-
vem constituir directamente procuradores ç>
lieciaes em Lisboa, afim de, coin os doeumeri-
tos necessários, requererem dentro do reto-
rido praso. ao procurador da Republica Por-
lugueza, a entrega das mesmas mercadorias.

es
-»—aa«&»-

policia
O Dr. Osório dc Almeida, 2'1 delegado auxi-

liar, por ordem do chefe de policia, fez. abrir
rigorosa syndicancin sobre irregularidades
que se teriam passado no li" districto ooli-
ciai. Confirmando-se as denuncias recebidas,
será aberto inquérito.
„________ ,—«ütft— —

Uma eiirlssa mimm es-
plrita ©n s. Sànlo

S. PAUULO, 24 (A. A.) — Na presença dpJ
Srs. ,1. t'>. Macedo Soares, Sampaio Dona,
lentes da Escola Normal; .losé Paulo de Ma-
cedo Soares, J. Bittencourt, cirurgões-dcittis-
tas; Carlos de Castro, Carlos Niemeycr, ine-
dieos; Adolpho Ribeiro, advogado; tenente
Coslallat, J. Carlos de Macedo Soares, Alcxonr
dre de Macedo Soares e outras pessoas, o Sr.
Carlos Mirabclli realisou hontem, á noite,
mais unia sessão espirita na sede da Associa-
ção Paulista de Cirnrgiòes-Dcntistas,_ á -.rua

de S. Bento, na qual conseguiu que van os ob-
jectos se movimentassem, independentemen-
te, sem qualquer contacto physico. Os phelio-
menos produzidos, por isso, causaram impres-
são extraordinária; mas, de Iodos, o que mais
empolgou as pessoas presentes, foi o obtido
com uma lâmpada clectrJca. Collocada a Iam-
pada sobre um copo, cm certa oceasião, ella
ergueu-se e ficou cm suspensão no espaço c
por alguns minutos illuminou-se mysteriosa-
mente; depois dc rápida incandcscencia, caiu
de noov sobre a mesa, deixando os circum-
sl.iiiles possuídos de intensa emoção,

O plionomeno foi presenciado por todos os
assistentes e por todos tcstemunlitidoi com ex-
elusão de qualquer hypothcse de má fé, mes-
mo porque, O "Iruc" seria, no caso, humana-
mente, impossível.

Os Irahalhos do Sr, Mirabclli terminaram
ahi. O médium ficou esgotado e o seu pulso
apresentava-se aecelerado, como constataram
Iodos os médicos presentes.

director de secretaria de
Estado acciona uma firma

commercial
O luiz dn 1* Vara Civel. Dr. Alfredo Bus-

sell. aniiullou, por impropriedade de acção, o
processo movido pelo Dr. Manoel Rodrigues
Peixoto, conlra a firma Pedro dc Almeida
& C., á qual constituiu sua procuradora pa-
ra receber seus vencimentos dc diivclor ge-
ral da Secretaria dn Agricultura, na impor-
tancia de 40;0i!8$155, pedindo o aulor los_sc
n firma intimada a prestar contas e o prisão
dc seus procuradores.

o ¦N'SINO PROFISSIONAL

r *ibr6 preieno visiía

o
dos

Dr
Drs.
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A piraíarÈa austríaca
2-1 (A 1TE'J Ini despacho

ík- üarcelona diz constar naquella cidade que
¦ Jim submarino austríaco que appareceit ao

largo (ias Baleares, metteu a pique o vapor
liy.panliol "Marquez de Mudcla".

A Itália festeja o pri-
meâpo annívepsarlo de
sua entrada na guerra

itO.MA, 21 (iíavas) — Commeinoraiiclo o pri-
ji»-..iro anniversario da entrada da Itália ua guer-
r.i, a cidade amanheceu festivamente cngalana-
da. Us professores fizeram cm todas as escolas
r.llocuçôes patrióticas e á tarde, organisav-se-A
\im grande cortejo cívico, que seguirá para o Ca-
Í«li»lio, Ahi falará entre outros o sindacò clc

..iloma.

Uma íeníaüva fracos-
sada na TripolHania
DOMA. 24 (Iíavas) — Tendo-se &eeLiili;:»d»,

durante os últimos dias a» ameuçus dos rebel-
iles contra Zuara, cuja pi^pulncão se maidí-nv .
ücl.ao domínio italiano, Oíganisou-se rápida- I
jnenls cm Tripoli n-iia ej&disãa destinada»

Mais vagas no Ban
do Brasil

Além da vaga do &•'. Manoel VenIura Tel-
seira Pinto, supplente do conselho fiscal do
Uaueo do Brasil, tia a do Sr. Dr, Custodio de
Almeida Magalhães, que não acecitam o logar
cie membro do conselho fiscal para o qual foi
eleito lia dias.

Com a eleição, hoje. do Sr. Dr. tsorberto
Ferreira para a nova carteira ii" Banco do Ura-
sil, fica cgunlmcnle vago o logar dc director
dn carteira de cambio, de nomeação dô go-
verno.

prefeito municipal, em companhia
Afranio Peixoto, director de In-

sli-uct-ão; Miguel Calmon e í.c-hou Regis, da
Sociedade <lc Agricultura; Pacheco Leão, di-
rector do Jardim Botânico; Costa Leite, in-
sueclor do ensino lechnico; Dr. Plínio Tor-
iv>. da Directoria da Obras, e cofon ¦'. Souza
c Silva, da Limpeza Publica,'esteve hoje cm
visita ao horto da Pclilm, onde foi examinar
e estudar o meio pratico de ali estabelecer
o curso t\e agricultura c lacltciulòs nnncxo
ú Escola Visconde de Mauá.

A viagem foi feita por mar. do Reliro San-
doso ao porto de Maria Angu1 c deste á t'c-
nha (in automóveis, sendo a volta feita por
freiii, afim dc examinarem o local onde deve
ser preparado o futuro bosque do encaly-
pios, em Manguinhos.

O Sr. prefeito teve oppor!unidade d'i per-
ecrer o 1 » rio, examinando os viveiros de ar-
vrrcí frutiferas, espeeimens t'loreslae3, eam»
pos para 1'orragem e experimentação^ .\csse
horto, come já em tempos onnuueismo.sj o
Sr. prefeito pretende crear uma secção se-
parada da Escola Visconde de Mauá para
ser freqüentada por alunvnos do sexo fenv-
nino, aos quaes será administrado o ensino
de horticultura, avicnltura, agricultura e in-
duslrias de lacticinios; aos do sexo mascult-
uo será dado o ensino dc preparo de adubo,
plantio, colheita no campo (ferragens, tra-
tas, etc. A secção. que começará a fuuccio-
nar desde as primeiras hora;-, do dia, for-
necerá almoço aos altimnos, de modo a qu

¦Reallsfui-se, finalmente, á tarde, a nssom-
bléa geral extraordinária dn banco do Ura-
nli cm terceira convocação, paru « reforma
dos eslutul.»s, discussão o upprovnção das
propostas do rcprcscnlntlle du governo e dll
dos Srs. (•'rnntin-Vizeii.

A essa sessão comparece rum P»S ncclonl -
Ias, representando J2ÍI.140 ncçCes, correspou-
denles a 0.210 votos.

0 Sr. Dr. II. Duplisla abnu a sesmio e
convidou para secretários os Srs. Pridolim»
Cardoso e coronel Itenediclo A. lliieno. con-
vldando, log»> em seguida, úqiielle a ler ua
adas da assemblea geral urdlnarln ç d is
1» c 2" convocações ultimas, rs quaes toran»
approvadas, sem discussão.

Depois o Sr. presidente do banco dccla-
i-ou que. nos termos dos estatutos, a assem-
bléa teria de funecionar apenas para discutir
os nssuniplos propostos para sua oelibe-
ração. .

Pediu, cnlão, a palavra o Sr. barão dc
Agnas Claras, que leu o parecer do conselho
fiscal sobre as propostas apresentadas, dc-
durando que estava clle dc accôrdo com ,r.
medidas aventadas c que tal parecer 6 dado
cm attenção ao pedido da direciona do
banco, porque a lei das Soci.-dades Anony-
mas não requer tal exigência. Depois o ora-
dor apresentou, em nome do mesmn cons:-
lho ,a icdacção dos artigos a serem refor-
¦nados. ,

Falou o Sr. Dr. Didimo Veiga bilho, re-
prcsenta.ite do Thesouro Nacional, que ac-
ccilou a reilacção proposta c. propoz mais
que o presidente do banco, como no artigo
lli, livesse, não so voto de qualidade, mas
lambem de director. Essas propostas foram
approvadas.

Tratando-se da eleição de um novo dire-
ctor para fl "carteira de agencias e correspon-
dentes", o que eleva o íiumcvo de tres para
quatro directores eleitos, o Sr. Dr. Fronlin
diz achar que o novo iPrectcr eleito devia
sel-o por quatro annos, porque, pela proposta
do governo, os tres primeiros eleilos terai
funeções na carteira commercial c o ultimo
na nova carteira, e, pelo artigo, na ínstilui-
ção do Ranço, os directores f.e.-ao eleitos por
tres annos, nas asscnibléas ordinárias. As-
sim, diz o orador, de tres em ires annos te-
remos dc eleger dous directores e dahi uma
natural confusão; emquanto ijue, prorogando
o praso das funeções dos directores. teria-
mos de repetir a eleição de um director por
anuo.

O Sr. Fronlin explicou que, na assembldc
de hoje, a votação seria por capilal c que,
sem auxilio do governo, seria impossível
lal reforma. Deixava, S. S., por isso, enun-
ciado o seu pensamento.

Kuliv applausos o Sr. Dr. H. Baptista
pelíu :•:• proponente para converter em c<-
criplo a medida lembrada.

Isto feito, foi essa medida á discussão, mas
ninguém falou sobre cila e. posta a votos,
foi reprovada, apenas pelos votos do repre-
sentaiile do governo c do Sr. barão de Águas

O Sr. Fronlin pediu que constasse da
acla a reprovação da proposta pelo numero
de acções de que o portador o governo, que,
por si só, resolve todos psNrasos dependeu,es
de capilal.

O Sr Dr. Homero declarou não poder
mandai constar da acla lui votação, por-
que, dc recordo com os estatutos (arU 2/), 0
votação ó secreta. Então, o Sr. Fronlin pro-
poz, a votação nos termos exigidos pelos es-
tatulos. Fez-se assim a chamada, lendo vo ¦

tado pela proposta Fronlin 2íi accionistas, re-
presentando 008 votos, contra Ires, no to-
lal de 5.085 votos (governo, Águas Claras e
Monteiro), e um cm branco com 11 votos.
Caiu, portanto, a proposta Fronlin pelo voto
do governo c de seu funccioiiario na Caixa
dc Conversão.

Em seguida entrou cm discussão a pro-
posia Fronlin-Vixcu. dilatando o praso ma-
ximo de descontos dc quatfo para seis me-
zes, a critério da directoria. emquanto o go-
verno não estabelecer no Banco a carteira
emissionistn, ... .

Com a palavra, o Sr. Dr. Lídimo Vcigo
Filho declarou, cm nome do governo, estar
de accôrdo cora a proposta, nos seus lermos
precisos,

Ó Sr. Affonso Vizcu L-z um ligeiro dis-
curso, declarando que as associações d-.is
maiores classes producloras d. paiz muito
fizeram para a vicloria da proposta dc que
foi signatário com o Sr. conde de Fronlin.
liste pede a palavra c diz que a vicloria
não é dos proponentes, mas cio Sr. presi-
dente do Banco c da assemblea ordinária,
bem cõino do commerçio, industria c lavou-
ra. A reforma foi lembrada pelo Sr. Dr.
Homero Baptista em seu relatório. A vido-
ria é da assemblea ordinária dc 11, porque
ella approvou a reforma "pe.r-capita" c nao
por capital, como queria o representante do
governo. A vicloria é, finalmente, affirma
o orador, das classes interessadas porque
essa demonstração do governo importava na
recusa da proposta, o que suçccdcria si ti-
ves-e havido a sessão em primeira conv».
cação para li reforma. .

O Sr. Dr. Homero Bapthlri, cm seguida,
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As appellaçoes cl« Quincas
Bombeiro e do Dr. Mendes

Tavares
A II' Cflinnro da Côrle (le Appellação tomou

conhecimento, nu nessílo de hoje, das appolla-
ções Interpostas das decisões do Tribunal (Io
•liirv, coiulemnalorla u nlnolulorin, rospoçtl-
viimeule, <l»s rios Quincas Uombeiro o Dr,
Mendes Tavares, indigiliulos autores «Io as-
sasslnaio do comiiinniliiiilo Lopes dn Cruz, fa-
do occorrldo lin cerca de -1 annos, em plena
avenida llio Branco.

Perante os Srs. desembargadores lularam
os advoiíiidos, Drs. Alaliba dc l.ura, por Quiu-
cas Bombeiro, c lívnrlsto lio Amaral, pelo Dr.
Mendes Tavares.

Depois, falou o procurador geral do Dis-
Iricto, «pie aconselhou á enmnrn negasse p.'n-
vimento á nppellnçfln dc Oulncns Uonibulro,

e o concedesse á do Dr, Mendes Tavares.
Por fim. decidiram os desembargadores jul-

gur os feitos em sessão secreta, o que foi
feilo.

Arrotos e lysol
A ASSISTÊNCIA
r.lHK.OU A TEMPO

Ceei Ilu de Oliveira, parda, dc 21 IIIIIIOH,
sniln. dnmesllca e rcslueiito » rua S, ilniiun
ii, 202, leve lioje uma Iroen dc palavras c
o seu marido, cuja iilliliidc, indo pura u ru
(ll'lxaniln-n a falar para us paredes, a fe
liem fundo. I1', Cecília, num iiiomcnlo, iv>
vou morrer, Ingerindo folio doso de \y.
Houve, porem, ipiciu lhe ouvisse os gemido
verificando o acto tresloiiciulo de Cccilia,
clamou os soecorros da Assistência, lisln e
goii u tempo de íuu- a infeliz nipuiigii fôiu
jicrign, dclxaudo-a cm Irutnnicnlu ua prou
residência.
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Oliveira Gomes
A directoria da Associação dc Imprensa vi-

silou, ii tarde, o nosso cMIcfta de jorunllsmo
Oliveira Comes, que se acha enfermo.

0 cisada e a mossa
noafraiiâadie

MACI-ilO'. 21 (A. A.) — O juiz de direito
dii 1" VnMi desta capital concedeu a ordem »le'habeas-corpus" requerida pelo cinema De-
ilcln, paru cxhiblr b film iutflulndn "A espiu-
garda de pão", prolilhldo pela policia, por
infringir a nossa iiculralldndc, com respeito
á guerra curopca.

««•i»>-

Um despacho do Interior solire
os gymnasios equiparadas

Ao Sr. mlnlslro dó Interior requereu o
Gymnasio de S. Bento, de S. Paulo, que fosse
declarado não eslar excluído dos effeitos da
equiparação :¦<> Gyinuosio Nacional c lhe fossem
dadas ns necessárias guias para depositar a
quantia determinada pelo governo para a devi-
da fiscalisai-ão, nomeado conscquctltcmeillc o
novo fiscal.

O Sr. ministro deu a esse requerimento o se-
guinte despacho: ."A ijisliluivâo dos gymnaslos equiparados foi
nbolldo pela í.ei Orgânica do Ensino dc 1911, e
não pelo decreto dc IH dc março dc 1915; c é
corrente que. não transgridem o preceito con-
siitncioii.il. do art. 11 li. il, as leis que exlin-
guem as Instituições.

Demais o pretenso direito dos requerentes
basea-se no Código dc Ensino de 1901.

Não decorrem direitos adquiridos dc aclos ou
faetos contrários á lei. O regulamento que creoii
os gymnusios equiparados foi promulgado em
\.ilude de uulorisnção legislativa que exigia que
, mesmo fosse referendado pelo Congresso an-
les de entrar em vigor; e nunca se deu a refe-
renda. For isso vários julgados provocados por
professores declararam niillo o Código dc 11)01
c dc pc o de 1892. Não lem fundamenta nenhum
a pretençno dos requerentes. — Carlos Maxi-
iriliimo."

Terminou lioje, no foro federal, com a pre-
sença do juiz supplente Dr. Amorim Clareia,
o procurador criminal da Republica, interino,
Dr. Pedro .lalaby, o summario dc culpa dos
conspiradores.

Depoz a ultima testemunha, o cx-sargenlo
Manoel Sanches de Oliveira, e foram lambem
tomados os depoimentos dos aceusados, cujos
advogados pediram o praso da lei para apre-
sentarem a defesa escripta.
¦—¦——mi »¦¦ o i^gOC)." i "-' "" "" ' —*—*——*'

Não assumiu o commando
da G. N. porque ainda

se julga deputado
Continuam os apuros dos officiacs da (in ir-

da Nacional lio listado do llio.
C assim que 0 coronel Luiz Teixeira leo-

mil, convidado a assumir o cominondo du
57" brigada dc infantaria dc NMclheroy, offi-
ciou declarando que isso não faria "por se
julgar ainda no goso das iininunldades pai la-
inciitnrcs, ate que sejam reconhecidos os no-
vos deputado- pelo 1" districto á Assemblea
Fluminense".

Foi designado, em vlsla das razões apre-
sentadas, para substltuil-o, o Icnenle-coroiiel
ttggrcgado Ciintldinno Gomes da Bosa.
—1 ¦ ai» ¦¦'

Criminoso cnndemnado
Em II dc julho de 1915, ns l!l horas, á rua

llio de Janeiro, no morro de Santo Antônio,
Hugo ,h>;é da Cru/, por questões com a sua
amante Kulalia liciicdicln dc Freitas, desfe-
choi! contra ella tiros de revólver, fcrllldo-u,
levemente.

Hugo entrou boje cm jury, sendo con«
demuado a um anuo de prisão, por ler o >cii
crime dcsclasificado para ferimentos leves.

© IM®B Ssa VáraUli'

Que houve ?
A Alfândega roubada 1

E assim corria o boato alarmante, hoje, uo
gabinete da inspeciona.

Com uin pouco de trabalho fizemos luz
sobre o "caso". Uma commissão dc "sapov

aduaneiros, nomeados pelo Sr. inspcclor, foi
incumbida dc verificar quaes os funecionarios
envolvidos em um "inyslerioso" despacho
que tem o numero 15.01)6 c é dc outubro
dc 1915. . ,

Oj argutos ".-após" aduaneiros nada na-
viam descoberto c pediram á inspeciona para
mandar ouvir o impugnndor do despacho, o
eonferente Manoel Alves. Esln representação,
porem, foi cercada dc muitos empregados çlo
gabinete, que a trouxeram a "sele chaves ...'" 

¦¦ 1 *rtcfc» ———

II PftliMIhll
O habeas-corpus em favor

de um dos implicados
Conforme noticiámos, ã .'!" câmara da Côr-

te de Appellação foi impei rada uma ordem de
"habeas-corpus" cm favor dc Itomão Fer-
nandes Moreira, um dos implicados no caso
da Standard Oil.

A íi' câmara da Côrle de Appellação resol-
veu, na sessão passada, conceder a ordem pa-
ra pedir informações ao juiz "a quo".

Na sessão dc hoje resolveu ainda a ('anrira
Criminal converter o julgamento cm diligcn-
cia, por serem deficientes as informações
prestadas pelo juiz, cm virludc de terem os
nulos baixado á policia, para novas diligen-
cias,

FOI REQUERIDO O EXAME DE LI-
ritos

O Dr. I.eon Roussoullércs, 1" delegado auxi-
liar, requereu ao juiz competente o exame do:
livros tia Standard Oil, afim de verificar quaes
[to os o.unes de funecionarios públicos que fo-
rum advogados administrativos daquella com-
pauhin, conforme o que já foi amplamente di-
vulgadoi

Somente depois dessa diligencia c que pode-
rão ler proscguimenlo na t3 delegacia os inque-
rilos ali abertos a requerimento de parles c do
procurador da Republico.

Já ha trens esitre Sa=
toará e Santa Barbara
Achando-se completamente rcconslrnid.a a

linha, no ramal dc Sanla Darbara, dn li. dc
[•'.'Central do Brasil, a sub-direcloria do Ira-
lego dessa via-ferrea expediu lionlem instru-
eções para que tosse o trafego aberto, o quo
fui feilo hoje, correndo regularmente lodo.s ot
trens de Sabará a Santa Darbara.

COMMUNICADO-:.3
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declarou que, cm virludc da arprovaçao da
proposta do governo, creaudo a carteira dc
agencias, ia mandar proceder á eleição do
novo director. Feita n chamada, foram apu-
radas 21 cédulas, sendo eleito o Sr..Dr. Nor.-
berto Custodio Ferreira por 6.1/0 votos,
obtendo tres votos o Sr. Manoel Francisco
de Brito e tendo um votado cm branco.

Após á apuração, o Sr. Fronlin propoz,
por aeclainacão. um voto de applaiiso e lou-
vor ao Sr. Dr. Homero Baptista, pela sua

'altitude na defesa dos interesses do Banco,
a par dos do commerçio. O Dr. II. Baplisia
agradeceu essa .manifestação de sympatlua e
pediu * aos Srs. aceionislás que nssignassein
a acla da assemblea geral. A sessão foi sus-
pensa ás 15 horas,

iÂ vislaÇtíO oe registados
.orreios

áquçíln região. As tropas desembarcaram em
Zoara, sendo abi acolhidas pela população com
demonstrações dc enlhusiasmo, e seguiram ao
encontro dos rebeldes, que foram facilmente ba-
lidos.

(K rebeldes deixaram em poder dos italiano.,
prnndcs despojos c elevado numero de prisio-
nei ros,
Ay divisões ppríuíjue-
zas não atravessarão a

Sisspanha
JIADRID, 2! (Haras) — Tendo corrido ni;c a

lícapanlia linha sido solidtada para consentir
na passagem através do seu terrilorio de dua;»
tiiiisões «firíiiíuio.i:» destinadas ass cainpi» cie
Imtailha (ía França, o «.'uverno apTcssou-ne a d?-
darar que ease oonio uão iinha o menor ínnda-
rne^ta. , -

ffrao ensino oco so
O Dr. AzevcrJn Si

taram bem iiv.press
offerecido, cm ca-a
um almoço.

ijm-ii m- liit lM ,,,.,.,. , .»„_¦., t "ifi"I*^j?!"" ' """

,de; interrupções,
e sua comitiva vol- ;
n-;, leilão lhes sido
Dr, Victor Lei.vas. Jm servente condemna>

lii^a pena severa
io

NO Cfls FETE
c ....-rcncliiram ã tarde, uo ('.ali

presidente da Republica, os Srs.
Agricultura e da Viação.

M . „^,,, .,„  V-f>í09^-fl ——
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Estiveram hoje na Directoria Geral de In
slrncção ns Drs. Cyro Sá Freire,
Antônio Basilio. que offerccerani
liííaile nm terreno á rua Antônio lia
jucá, medindo '"> 

jwr 55, para nslic
íicada ama çacola. - -

sor e»

Ho tive ha tempos, entre dezembro de 11)13 c
janeiro 

"d? LU).'uma série regular de reclama-
ções coTiira os Correio... firam jiessoas que se
i netxaviim á imprensa dc cpic registados com

,.' valor dirigidos n pessoas domiciliadas no iute-
rior, eram constantemente violados.

Afina!, abertos Inquéritos administrativos fi
polieiac, foi arrolado como principal autor da-
irregularidades o servente da 7a secção, .Tono
Ferreira dc Sallcs, apurniido-se haver elle dado
i in prejuízo de 4:7011^100 aos destinatários dos
registados;. Instaurado outra elle o devido pro-
cesso, veiu boje ir juiz da 2' Vara federal, Dr.
Pires c Albuquerque, a conilemnal-o a_ três

is e quatro mezes de prisão ccllulnr, á p.-r
di» emprego com iuhubililãyão para exercer

outro cargo publico durante 12 annos, e á mui-
ta de 10 ,,j,J sobre a quantia furtada e mais a.<
pagamento das custar do proí^sM,_

0 Código das Águas
Tara a commissão especial . do Código das

Águas, que vae ser nomeada pelo presidente
da Cnmnrn dos Deputados, a requerimento do
representante dc Minas Sr. Álvaro I3otc!ho,
serão nomeados, além do requerente, o.i Srs.
Celso Bayma, liueuo de Andrndíi, Ildcfonso
Pinto e Ilaul Veign.

A Argentina exporia óleo
linhaça

JJU15NOS AlílliS, ai (A, A.)—'Icm auginen-
lado consideravelmente a exportação de oieo
de linhaça, cujas fabricas nacionaes. têm fe-
ehado importantes contratos paia forneci-
mentos, com destino ã França c Inglaterra.

Cada vapor tle carga leva d»' 300 n 500 ey-
lindros dc ferro com oieo, vendidos quasi ex-
clusivnmciile aos governos dos referidos pai-
zes.

O Sr. Calogeras
O Sr. ministro dn Fazenda não compareceu

lioje ao seu gabinete de traballio, tendo se
conservado cm sua residência, onde esteve es-
tudaudo papeis e o orçamento do ministério
a seu cargo para 1917.

Triste maeiia
Ila muito que Alexandre Fontoura, de ha-

cionalidade italiana, residente á rua de São
Francisco Xavier n. '.''ii. enfermam, npresen-
laudo evidentes symptomas dc desequilíbrio
mental. Scismava que o queriam matar. Hoje,
cmno os seus assassinos imaginários nao
executassem o seu assassinio, Alexandre re-
solveu suicidar-se, golpeando-ss com uma la-
ca dc sua profissão, que é de sapateiro, uo
pescoço, punhos c ventre.

Soceorrido pela Assistência, foi o pobre |
louco erviado para a Policia Central. de_on-
de seguirá para o Hospício. Seu estado uno oi
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t\ harmonia cias linhas e o encanto
do conjunto são sempre encontrados

nos moveis que fabrteamo!

e

Leandro Martins ã C

OURIVES. 30-41-43
OUVIDOR* 93-95

â mDEPENDSNÇIA
Grande exposição de movei.-;

Rua üo Tlieniro n.l-Tclcphone 476 C'.

Gottas Virtuosas dc^to
Curam hemorihoidcs, inales cio utero,
ovario, urinas c .1 própria cystite.

O GAFE 9

lg

O mercado ahriu e funecionon sem niovi-
mento algum, ivgisiando-se p.ela manhã uni
negocio para 225 saccas, ao preço de 10S700,
más concertado e completo de véspera. A
hoisa de Nova Yorik continua a funecionar
cm baixa, lionlem entraram 6.289 saccas,
^^^-^-liSi*3» í.2-11 e.o ''Stòck" é üz 202,013,

,.,«¦¦¦¦»- -^y, .--- ¦ ¦

Curso de dansa
Scnhor.ta Angela Ooniez, professora argeiw

tina, diplomada."" directora da Iiscola de Daus.tS
dc Buenos Aires, clã. lições ús Iixmas. famílias
c- cavalheiros das '»¦! às 19 horas, c das 'JA as /.ú,
cm seu salão nobre, á rua das Laranjeiras nu-
mero 521 (antigo palacctc Hio Branco), teto»
lihone, 382'J, Central,

¦ *¦¦¦¦
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LOTERIA FEOERAL

IU'bli ln.il dns prêmios du loteria dn Capital'ofltirnl, pluiiii o. :iu, oxlrnhldn hojei

A NOITE •• Quarta-lciru, 24 de Mnío de «<)i6
——MUI III .1
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LOTERIA l)B S.PAULO

Resumo dos prêmios da iiii2" extraeção da
iflil* loteria do piano o. _'.'i, rcnllsnda Itou-
tem;
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i'i:.'.
'!«.*_! 7.
. -I8W,
Ü2757,
;'."flI8.
•I(M.'>9.
6li(M2.

•_'i):(Mlli.-'i)iiO

2:i;flOirO0O
1 :.",lilis(tii 1
I :iiiili..'linil
) :(.:l(i-inm

.MHMÜIlO
õOllslltMi
:>(!<:>iitifl
ãllll.-liiui!

VIDA COMMERCIAL
.Nutith v iiiiiuiiii.•:<".!h nobre o nun Intento do noH*

nu cnmtnorclo

Preços corronlesi
Coroaoit o outros ganoroü • Arm/. iinclonitl,

por siii'i-0 de in kl los, ugullm brilhado, de ali* u
•liwj espeeinl, de '.m 

ti 1128; Mipuiur, du !.&* n
üíí; hom, do 2i)i5 u 2118j roguliii', ile. I7M a 10*;
linincii do 1101'tC, dr IHfl a '-"_.-¦, o rajiidn du nnr-
le, de 17? a 109. AlTOJS estrangeiro: uuiilhn. ilu
primeira, de nl-' a ali*, c Ih,(Ic/, de 2..- a 2!ll,
reljilo itniilnnal, por 1111 l.llus, preto de Porto
Alegre, do 168 n KW; prelo dn l.ngunu, du 10?
a i.'i ; inulatiiilio, de 128 a I58i niantclgi, de
M* n 208! amendoim, du Mi* 11 I8?i enxofre,
(le lfi8 a 178; branco, de 228 a 2-1"; vermelho,
du I.h 11 I48, o de uorpH diversas, de 128 n IÜ8.
l-VIJAo eslningoirOí por f>o liljos, briincn, de
MWluo a .'«"filiou; amctnlolin, du ftl? n 558200, u
rrndlnlio, de 3897(10 a lOSflOÕ. Milho, por 02 kl-
los, nmnrulto dit lerrn, de .'18 n Ã88OO1 branco
dn lerrn, <lc lisõuil a 7*. e , mixta du lerrn, du
fi8200 a .'18101), Farinha (Io rnnnillnen, por IA kl-
los, de Porlo Alegre, especial, de 149(100 n 118800,'
tina. de IÜ88OO a 1-18-100; peneirada, de l.1« a
KPIim. u de Laguna, grotísn, du 08 a 08500, Ha-
latas Itncloiiaes, por llllo, de 1811 a 2IIO réis.

Mniitelga mineira, por l.ilo, de 28-100 a 28800.
Toucinho ntliiclro, por Mio, de 18100 a 18280.
ii.uil' de Porlo Alegre, por l.ilo, cm laias de

dous lillos, de 1*1-0 a 1-I7U; mi latas de 20
l.llus de 18.00 a 18520: dn l.uguim, em laia
i.i.iiiiIc. du 182110 a IÇ300; de lltijnliy u (Ia Ml-
nus, ii:'mi Im,

Carne sueca, por lilln, de 040 réis n 18210.

o PEKKiO DE A< IHK/. Ml ESTÔMAGO
• ove décimos

gástricos
do imla sorle de Inconimodos
-nn altrilniiddh ii acldcz

'lll.<0iiil
'nrceer de nm flicdico sobre as suas origens e a

sua cuia

Êís.esrís EiSerasifi Rffioreira
.*, Heraclito Auguslo Moreira e seus
II líKiinlios, Maria .los.! Lourenço dn
-vO Silvit Hoiittli c seus lilhos, l.rnc.slo
n Bcrtili e Sun e>posn. Cisar Augusto
U Moreira, sua esposa u lilhos; Mario

acia Lafa.velle Móreirn. 
"sun 

esposn c fi-
ibii:.: Antônio Alves dn Poitsceii, sua esposn
c filho--; I>r. Cincinato Simões Corrêa, sua

• ., í 'ilhas. Armando Cunha e sua espu-
sa. Manuel Cnrios Moreira e mio, esposa, Ma-

i in Moreira e sutis irmãs, convidam si-n^
i-.'.( e amigos para assistir á missa de

7 dia que, por alma de sua querida e sempre
lembrada eposn, nine, filha, irmã u euiihndu
HjvM-.XA WiUI T.TI MOHK1HA, maiidaiu ceie-
bnir no altnr-utór dn egreja da Candelária,
ús U 1 2 horas do dia 27 dn corrente nn'?.,
roíifissnudu-sc muito gratos peln seu comi-
pnrvcimcntn.

Os wm (ia duplicam
Solpmio m

I in notável medico, cujo hom exilo nas pes-
rjuizns das origens c do Iriilnnleuto de inales cs- ,
tpnuienes c intcslimies lhe tem valido uniu i "1!!n'.m!'.'.í:V.-.'.
icputiiçAo univcRinl; fazendo reeenlemcittc uma
conferência, declarou que a origem de quasi
luilas as moléstias inleslimies assim como Iam-
bell), cm grande parle, das moléstias dos órgãos
i seneiiies á vida hniiiaiia, podlnm ser nltrl-
bnldas (lircclaineiile a um eslndo mórbido do
csloiniigo, eslndo este que, por sua vez, nove
vezes em dez provinha de excesso de ncidez,
que nãn só irrita c iiiflninmn n delicada mem-
lana lio estômago, mas ainda provoca gastri

Ao Sr. i.MsidniU' dII Itutiublleii foi Ullllo-
recado o Kugtilnltv telexrammni

"VIGTOHIA, 33 — \ unmmlgsfin iteademl<
cn eiirlih'11 e fl Imprensa dessa Giipjtlf) >' do
1','slado do Pio, ai'haiido-se uo paliiein pi'e-i-
dcncliil, 1'iiiiipi'lnK'iiiaiiilo o coronel Marcou-
des de Sou/u e senador llei-ii.iulliio Monteiro,
foram surprobeiiilldnii pclus Irevii" que e.il-
rum sobre n cliliule, ctti virtude de ler sldn
inalilosiiiiieiile coilndo o ciibu ciiiiiluctiir. Se-
giilii.se a esse Incidente uni Intenso Hrolulò
eoulra o palneio du govVÜIIO, |nit' an uaeciros
que. da rua e de nlgunnm jiinellns. .Inelii-
8lvu das da i'1'daiçi'in de um orgÃn bpposl-
eioni-la local, dlsparaxain projcctls, elllic
vivas ao Dr. Pinheiro .luiiiui ,

Portilli eiiiiíilineiili' ullliigldii), o "Diário da
Manhã", o Cuiigrcssu e o quartel de poli-
ein, que foram enlinameiilu tlefciidlilos peln.
respectivas guardas,

A força militar não snlu ilo qunrlel,
A iipposii.áo espirllii-sanlciise, divoivlada

da nplniáu luibllca, conta com a s.vinjiallilu
de V. V.x.. para cninmclter crimes e depre
daçôes deste quilate, aproveitando o ensejo
de reunir-se em palneio a ni.ticjitndiJ dns es-
colas o os representantes do arauto da cou-
scieiieia lirusileiru - • n Imprensa -, atleii-
laudo, assim, eoulra a ordem, eoulra o lu-
liiro do Hrail, rcpreseulnilo pela classe ucn-
(lemieii de hoje, u COIltrn a lilierdiide da im-
lircit^a, o mais legitimo patrimônio de elvlll-
•nçáo.

Nesh' sinlido. endereçamos a \'. lix. o
nosso veltiiuenle prole-tu, peles fados oceor-
ridos, lamentando slucerantcnle (|ue V. |.x<
tenha prestado o li polo moral a uma eniis.t
tão Infeliz que assim ensaia >• ultimo ar-
ranço de vencido, - Commissão aenileinlcn
carioca, repicsenlaçáo da Imprensa carioca c

CACHOIiinO DO II'\PK.M'lil\l. :í;i Rcn-
lisou-se hoje a posse do prefeito e dn Cain.i
ra .Municipal. Logo em seguida á posse foi
approvndn uma moção de eongrntulnções nus
Srs. Drs. liernaiilino Moptuirn e Antônio
Athayde, por lerem sido empossados nos car-
gos de presidente e vice-presidente, rcspcctl-
vninenle. dn l-.stndu do b.spiritú Santo. Hei-
ua grande lilllhusillsllto. Oíd-ni UOHiplOlll.

VICTORIA, 22 (A. A.) . Itelardadoi -

A odysséa dos loucos

les c nlceras do estômago, O mais interessante ] Apó.s as tristes occorrencins da noli« de liou
c (pie elle coiidiinna o uso de especificos, como ! Icin. iieiihuin lado grave se Jjjll. O govet
i'iinheiii quiilquer Iratan.ento medico para o cs 

'

Boronel Augusto de Souza Araújo

1
l viuva, irmãos, filhas e genros

invidani os -.eus parentes e amigos
ii rã assistir á missa que, por alma

• seu finado marido, irmão, pite e
.agro, CCHONEí. AHOUSTO Dl:*-a SOL'„A MIAi.U). mandam celebrar

Itm.inh.i, (iiiinla-IVira. 2ó do corrente, ás
|) 1 2 horas, no altnr-mór ií.i matriz de São
João liapüstn da Lngóii confessaiido-se der.-
de já gratos n Iodos que >e dignarem com-
parecer ao referido aelo.

6a_B»30S Joáégiiim EPisr1©®

mago, declarando que elle c os seus collegas
conseguiram resultados magníficos com o em-
prego da Mágnesia "bisumdn" cnniinum, a
(|i.al, neutralisiuido a acldcz dos alimentos, eli-
ininn n origem do mal. Accrcscctila (pie é tão'i 

sensato Inibir se o próprio estômago como
seria o caso de uma pessoa que tendo enfiado
um prego no pc, si pusesse a esfregar o pé com

i remédio sem ter o cuidado prévio de extra-
liír o prego. Itetirado ¦> prego o pé se curará
P"i' si neutralisádn o ncido, os inales do cs-
íoimigo .(I'!>nppui'ccerào. Medieninentos irrilnn-
les são inúteis, como o ^áo os tratamentos me-
dieos, einqiiniito o contendo do estômago con-
servnr a aeidez; eliminada a ncidez não haverá
i olivo para qualquer medicação: —- a mem-
In-.ina itiflntmnuda dn esloinago eitrar-sc-á porsi niesnín. Os que são affcctados de aeidez de-
vem adquirir nn phannacia um pequeno frasco
de M.igi-csia "bisurada" e lonlar meia colheri-
nbn liluida cm um cálice d'agua lépida ou fria
depois das refeições, repelindo a mesma dose
com intervnllos de quinze minute-, cm caso de
necessidade, lista é a dó

no continua garantindo a onlfcin, sendo d
presiiinir que nada mais Itavcrá. \isto a po-
liciu ler effeellindo hoje a prisão dos cabe-
ças do movimeiilo de desordem, os quaes li-
zerain iiuporliinlcs declarações.

4<M»

O (USO (ld Il«llll4.lll OXl(|D llIllllO-
(llitlils |H'OVl(l(ÍIIC.IIS

lá foi liilgiuieiile iiolieiiiilo o caso de tilitit
Kunliorii «pie, nlncndii du fmlu portirrbitciio
muniu), após mu Irnbnllui du parto mi Ma-
li niiiluile das I, iratijeirns, só inillas liOfUH
depois, recebeu us precisos siieeurros, I),
lílvlrii de Jesus, a vlellmu, apôs umn dolnro
nn uil.ssséii por ilepeiidcncius pnliuiaes, eslá
flnnlmcnto uo lloqiiiul de Alienados, sujeita
a rlgornio tratamento, npresenlnndo scnsl-
vis inellioias,

As praxes de ikikhii liieiuicerlavel Inirocra-
via, a inaulii eieriui do papelorio, duram eau-
sa a esle, como n muitos mil ros fnclos Iclcn—
tiros, ipic uno vim n publico,

Não é a culpa ila ilcsorgaulsiidii e iiiipns-
(nv -I Assistência Policial, No cnso um (pies-
láo, a Assistência cumpriu us- suas obriga-
ções eomo a* cumpriram a pnllcla u u Ma-
luriiidadui

O serviço de remoção du loucos depende,
pelo que lentos observado, exclusivainenle li »
Sr. elirfe de policiii, S, lix,, tflii ferlll em
cireul.iles, por que lláil espede uiilil ileleriui-
naiiil.i n orgunlsaçáo dessu tiervlço ?

I". miiilo fácil, Qltnhllier louco, apresenta-
do á delcgnclns de policia, é, conforme elr-
ciliar da administração Tavorn, removido Im-
medi.ilunieule pnra a Policia Central, com
um officio provisório do eommlssnrlo, Nos
xadrezes Infectos dn policia aguarda o infe-
11/. officio tio delegado do<ills|rlclo do orl-
lícin. pedindo o exnntc medico, sem o <[ti.il
não tem entrada no innnicomlo.

O officio dos delegados, em regra geral, tle-
iitoi.i, sujeitando ás praxes du ser apresenta-
do no delegado auxiliar, que por sua vez nffl-
cia ao director do (iiiblncte Medico Legal e
este ao medico que vna proceder ao exame.
Isso Indo de accordo coni os processos 

"li-

geiros" de nossa burocracia, láo fuceis de
i v llnr,

llastará que o Sr. chefe ordene que Iodos]
os alienados apresentados ú policia sejam In-
conliucnli enviados uo delegado auxiliar dei
dia. o qual, iininciliul.iineul -. ordenará ao]
medico legisla de serviço (mesmo á noitc,|
.oi (pie ha um de plantãol o exame preciso. |
que dará entrada no pnvllbôo de observação
tio Hospício.

Cvilará tissini a irregularidade, ou melhor,
a barbaridade de ficar um alienado horas a
lio recolhido a uma prisão, á espera das lio-
cas e remessas de offlclos,

Basta para os infelizes o mnrlyrio dn con-
dltcçno nos infernaes carros da Assistência

Dã plaléa í 0 MfiRüADO DE ÜA
AS l*KIMKIICAS

"A nuiila o» uru", uo Itecrelo

l'clla .-im Portugal, iiiiando a aclual gunia
Jn se llulia desenrolando brutalmente lia lou-
gos uuv.es e titiiti iniiutento em que o pitlz ir-
num ia, laiiibein, se ubelruuilo du precipício."A aiiuIa negra", cnnto o próprio titulo stiggcs-
lloiia ii lellor, não podia deixar de ser a lie-
ça que In in 11- in vimos representada no lio-
ciclo. Apparalnsa, explorada dentro do elr-

colo a que se traçaram seus esctjplorus os
hnbels ruvlslpgraplios Felix Demitidos, Urucs-
Io lloiirigties c Joíio llaslos - ¦ ipial o tle Ira
/er uo palco n causa svnipalhici da fiança,
ilfswnilnndn, ein KCOIIfl nbeila, por slltiaçòes
u palnvras, os processos bárbaros tios leiiloni-
eus, "A ugllin negra" consegue o seu fim, sem
cair uo rol das peças palrlollcus que massaill.
I.' que esse Irnlialhii Ihealral loi feito por
eonlieccdores do "nielier", 

quu souberam, comi Mlnelrn. 78; C, Oeste de Minas. 204; C. tl..t

m VERuE
No matadouro de HllltlH Cmx

Abai idos liojoi UO!) roxo», 110 porcos, 27 rnru
lielroi. 0 -12 vllcllos,

Marebaiites: Cnnilldo |í, tle Mello, á? r, g
2 p.j Durlsli »^i C„ 20 r.; Aluxitiulre V, So»
brinho, 0 p,; A. Mendes »t R., Ilh r,| l.lmii í-,
Pillioü, 57 r„ II p, u 8 v.j Praneiseii V, liou.
lll ri, ül! r„ 2,'l p. e 10 v,: C. Sul Mineira, y,
r.j (!• Oeste ile Mlnns, 10 r.j Joíio Pimenta ilu
Abreu. 10 r.j Oliveira InilAoN íi; C, 0(1 r„ itj
p. e 10 v.j Hnslllo T.tviires, 1.'» r, i> in v,i
(Insiro >\ (;., 20 r.j (!. tios Helnlltlstns, tá i-
Porliulin tV: (',., 2á r.; Luiz líuilm-a, Io i.; Jf,
P. Oliveira ífc C., lá r.j .'ernnndes .\ M«r-
1'niiili's. 10 p.j Augusto M, dn Motln, 2 r., 2/
U. e 0 v,

Foram rejeitados: ;i I 8 r,, I p, c 2 v.
Foram vendidos: 12 .'' I r,
.Sloihi Cândido lí, de Mello, 220 r.; Durisli

íi ('.., 8;é A. Mendes it (!,, 520: l.luin í; |'i-
tos, 172: Francisco V. (Joulnrt, 201; C. Su|

'olicial
O Sr.

biinpador o polidor tinivórsal
EIVI TODA A PARTE

«**»•

Em poucas lindas
O Sr. losé Tliomnz, residente á rua Commcil-

isc que o medico achou I dador Leonardo n. II. queixou-se á policia do
iria dos casos. Sen- I 8' distrielo de i

indiciõnada em frase
por leinjio indefi- i nor Frnncií

o elle confessado o delicio.

<1S funccionarios da Pngadoria da ; !]" .;'l.).rV:,'!'i:ul:', p'"'a i'„l"i'i,"'iil ""os casos. Sen- j 8; distrielo de que fora roubado nn "'i - lie-.-.n
Kstradn de I-\-no Central 

"do 
Brasil í 

"Vin,'onf,,f,lona«l« em frasco azul, a Alagnesiit fiando qhe o autor tio roubo tivesse sido o me-
âp8* eompiiiiheiros e amigos de CAIU OS .".lsl"'i"li' sc conservara por tempo indefi- I nor Francisco Pereira de Soiizn, a policia pren-
[ .IOA0UIM PIHIÍS, mandam celebrar 

"' deu-o, tendi
' ¦ ¦—*•*¦ I Quando procurava passar uma cédula l'al-

I sa de Kl-S, foi preso na rua Senador

evidente iulelllgencin, dar-lhe bnstauto lute
resse, fazendo ora espoucnreni as gurgnlliitdas,
uru os scnlluiciitos allladophilos da plaléa.
Para seu llllllor realce, a peça leve um i ittxili)-
sn montagem, havendo alé prodigalidade, co-
nio a illuitiiuaçáo clcclrlcu da barraca de caiu-
paiiha dilui estado --maior nn guerra.., A
companhia llu.is deu um desempenho bom A
peça, que não perderia nada si alguns arlls-
tas entrassem mais uns personagens que en-
eainarain. D.ihi m- lerem ilystncailo baslnulc
do conjunto os Srs, Joaquim Praia u Itoldào,
corretos interpretes dos enrrespondentes do"Tintes" e do "Faro de Vlgií" no lheatro da
guerra. Os Si». Jorge Oenlll c José Victor
foram discrelns Interpretes dum espião alie-
nino e dum Jornallr.lii francez, K foi, assim,
que 

"A águia negra" obteve fartos applnusns
ilii'-. du.is casas que honlem leve o Recreio.

MUélCA
Achu-sc ha lenipos ncsla capital o Sr. Frau-

eis de llniirgiiigt.ou, pianista • compositor
belga, cuja vida, ao (pie se diz, esteve seria-
mente uinençada em Antuérpia, onde aquelle
aitlsla (leMippnreecu sob uma trincheira de-.-
abada. De-coherlo fclizinuitlc a Iciltpp, o Sr.
Dourguignoii loi transportado sem acordo
para a Inglaterra, havendo despertado no ca-
uai da Mnitcba. Deixando assim o campo de
bala"'a pela incapacidade phy.sica que lhe
trouxe aquelle Incidente, o joven pianista
belga percorreu algumas cidades da Furopn u
se deteve muitos mezes ua Austrália, onde le-
vou a effcilo uma serie de concertos em be-
iicticio da Cruz Vermelha.

Chegado a esta capital, o Sr. Bourguigiion
offéreceti uma audição á imprensa, havendo

____  _ .  _.  deixado excelleille impressão cm Iodos os
rí» B»m» pi-—• ní.wni Jj convidados e, Im poucos dias, numa recepção
MU ¥"ALf«BS9 rili3Vtii.iL interpretando Saint-Suens, Sebumnnn, Dcbiis-- LA MODE CHIC

128, OUVIDOR

llclulliisiu.s, II: João Plmrntii de Abi eu
Oliveira Irmãos .'i ('.„ 825; ilnsillo Tavarc
215; Castro & C, 10»; Poiliuho vv. c„ ;r.j
Auguslo M, dn Moita, 17; F. P. Oliveira & t"
281; l.ulz Uitrbbsa, I.T2. Tolnl, 2.8áH.

No entreposto de s. Diogo

o In in chegou á hora.
Vendidos; ãã/ |/i r„ áil p., 27* c. e 10 v.
Os preços fornni os seguintes: rezes, dei

-PIO a .".'idO: -porcos, de IÍ200 a L-JiiO; ear-
uciros, (le Is.Vüj ,1 p?8ti0; vllcllos, de ÍIWU -
Í000,

No n ttntlouro du Petilut

Dr. Aurelino Leal, certo, concordará.

Abalidas hoje: 'Ja rezes,
Carnes rnngt-liidiis

Ainda para a remessa que Caldeira ,'s
Ihos prclciuleni enviar parn fora, no dia
foram abatidas-hoje V'i rezes.

.lindamente com estas veiu uma para o c
sumo do Itio.

Das Uilíi foi rejeitada uma.

• t.¦-—._¦..1—in,<--—~r !._-.- _j-.-u—!'*,.»—>—nn-.qr.r-.T."

PO DE ARROZ '¦: o nii'iii'i <•
IJilO í' O lll''!" ' -1-

A<iiici--iii -.
sliciunl emiii-

Io pciTltuiliilo. fiais.1 -.">"i').i, 
pelo ..oiiein .;^-2-.l

Vi'i!i|e-;iM;iii ledas as Perfumai ia*, Plutriiia i.is
i! Dionariits eno lle|»i<ito: 1'ei'iinaria b-p
Itu 1 liViigiinjana i I, llio.

Mediante P)'J ü. de vilo envtnreinos u ci-
tnlugo 1I0

CONSELHOS DE BELLEZA

sy. Chopin e exilibilldn composições de sua
javra, mereceu os elogios de Iodos os circum-
slnntes, dentre os ipiacs cumpre citar os pro-" 
fessores Alberto Ncpomuccno, Arthur Nnpo-
leão. Cerniccbinro e outros, que muito lhe nd-|

0 Sr. Soares dos Santos

PAMUDMlIfl PHMPQnOWlJjllHU rüljjDiiii
S. PAULO, '21 

(Á. A.) — O senador Soa
ns dos Santos c aqui esperado hoje, pelo j 

metro co
trem de luxo, cm transito para o Itio Gritn- sado .1 Ct
de do Sul. e eonfereiiciar/i com os procerc
acerca de assumplos da actualidade poli
tien.

1 ¦¦¦.» 

MISSAS

Rcsinn-sc amanhã as seguintes:
Coronel Augusto de Souza Araújo, ás !!

na matriz de S. João Baptista da Lagoa;

na egreja do SS. Sacra men to, ama
nhã, quinta-feira, ás !) horas,

ni ;i C-111 intenção á sua alma.

&
uma

opes
I. qnoiitda a Inrttmn mais rapáln nas loterias e o(-

in: e maiores viiutãgòiis ào |iulilicó.
^íj^ IM) OLVIÜOR, 151 «w ''« Quitanda; :0 (cnn-

-....i..[,i,iuu. lo Ouvidor) — Itua Pri-
niiiii-ii de .Mtiiço, b'J Filial: rua Ouinze de Novembro
fil!-S Paulo

j_^-?ia-^'-_a«_^_«^asax»p5a^-^t

Amores contrariados
Um tiro no víín.po

,S PAI LO. 2-1 (A. A.) João Manfredi-
i_ü. de 21) annos de edade. negociante, morador
;i avenida Celso Garcia II. Ili-1, hontem, ás 11

«boras, tentou suieidnr-se, dando um tiro 110
venlre, sendo removido em estado gravíssimo
paia 11 Santa Casa de Misericórdia. Amores
contrariados motivaram esse acto de deses-
pero.

->-m_-

Charutos Alliados-
(Ie Havana .1 .MIO réis.

Paulistas e Ideal,
leites com fumo

-*~M_Mfr»

policia meaiãia
por sillal 1I0 Uli

i S5I13IÍ] se

Com esse litnlo. noticiámos horrtein a nmea-
ca de uni assalto a uma delcgncin, por parle de
soldados do Iv.xercilo, referindo-nos á do LM
districtò, engano, que reclifieanios.

A delcgncin ameaçada é a do 'Jã" distrielo,
em Campo (irande, lendo o delegado -respecti-
vo, Dr. Coelho Comes, officiado ás autoridades
superiores.

Na delegacia do L':i" distrielo. nada consta so-
bre as praças do Exercito, que, ultimamente,
tem mantido 11 melhor disciplina.

oiupeu.
í Gaspar de Oliveira, Irabaliiador, que disse ha-' vetai recebido dè .losé Joaquim Pereira.

Este foi lambem preso, estando o caso sendo
esclarecido.

-~0 ebrio Valentim Antônio, de 2'i j-nnos, de
côr preta, morador á rua da Saúde n. i|'l, lendo
caldo embriagado, no cács do porlo; .íimto ao
leito da estrada de ferro, ia honlem á noite
sendo colhido por uma locomotiva, si o maehi-
nista não a parasse a tempo.

Ainda assim, Valentim. recebeu nlgiiníns ex-
coriações pelo corpo.

son-REis no estômago ou\\
INTESTINOS?. 11 sac ,1

li

Guaranesia j
¦*?»» <-

miraram as raras qualidades de concertista.
() Sr. Froncis de liottrguignon, n pedido de

seus amigos c admiradores, realisa amanhã,
no salão do 'Moinai", ás 'Jl horas, o seu pri-
inciro concerto, cujo programma foi orguni-

.npricbo.

NOTICIAS
j 1 .0 ti i-ii lolc Coslcl, ás !) 1 _!, 11a Candelária; D. VA opera de hoje no Apoio - A despedida da ,, ^ , ,,., SHv 

... ,, .„ ,() ,-
"troupe' Itotolr e Htlh.ro | (|„ ,Jolnfim) t.m t;„p.M.uhma . C0,oí)el Xlllll;, ((,"O Provador", a bella opera de Verdi, ei Azevedo Vieira, ás il, ua matriz de Sanlo Anto-

que figura hoje no cartaz do Apollo, pude nio ,|„s Pobres; I). Stclla Palciro Couto, á P.
está a cxccllente "troupe" italiana flotoli e na egrejn de Santo Affonso; Carlos Junquint i'i-
Billoro. O papel de "Manrico" será interpre- res, ás !), nn do Sacramento; Firmino do l!->m-
lado pelo tenor tlergaihitscbi. Como estamos; fim Duarte Gnineleira,"ás 0 1;2, nn mesma: Vir-
com a mão na massa, lá vae uma boa noticia i guio de Oliveira. Gomes Brandão, ás íl, na egre-
para o publico. O empresário -losé Loureiro jn do Sncrndo Coração de .Jesus, em Petiopo-
conseguiu que a companhia ltololi c Billoro | lis, e, ás D, na de S. Francisco de Paula:
nn
I».

Política argentina
montasse a celebre obra do nosso immortnllJo.se Guimarães (Zizinlta), ás II 1'2, na mt-i.
patricio Carlos Comes — "O Giiiiriiny". Jissa Francisco.de Figueiredo lírngn, ás '¦• 1;2, na 11 tes-

BUENOS AIRES, 21 (A. A
dos Deputados npprovnu os
deputados democratas eleitos
de Sanla Fé, rejeitando os dos deputados ra-
(lieaes c govcrnislas, que pretendiam ser Iam-
bem eleitos pela ihesma província.

') — A Câmara
diplomas dos
pela minoria

111a; D. Antonia Kosa Antunes, ás P. na 11
ma; almirante Alüm, Corrêa, ás (), na mesma;
Álvaro de Castro Lima Nogueira, ás 10, na mes-
ma; João Baptista Alves da Silva, ás íl. ua mes-

Acaba de ser publicada a 2» edição da valsa
lenta "Separação", do Sr. Júlio César Tavares,
o que vale pela melhor affirmação de successo
do trabalho desse artista.

CABARET DO RESTAURANT 00 CLUB
TENENTES 00 DIAS0

Avenida Rio Brancç n. -179
Successo dn troupe <uli a direcção do cnhiii-clicr

•II 1.10 l)i: MOIIAliS ! líxilo do duo romano Mayer! So-
relli Giorgif, bnilarinns italianas ! Mului. cançunctisla
licspimliolu ! Vrléttc Fmigéi-e o Mad-Doissy, ciúiturns à
vez! Trio Kiuiitz, bailarinas russas! Gloria Telles,
l.ailinina lii.-|i.-mlii.|a ! .lime I.angíois, cantora franco-
za ! Ilofidva, ciiiilora a dicção! I.es D" Arco, ductlistni
cômicos: llella Sinaya, cantora oriental!

L'nico eaburut de iuxo !

GISELIA!;.,;Nova linlnra, que eslá produzindo real siirccs-
so. 1'ii'ea ipio ilá a côr preta naluínf <> liti-trosa,-¦•ul coiitcr nitrato ile prata ou ns sons sács.
Vendem se eiít Iodas us neifiihiaVins. Dcpüsílo gh-ral: l!rn/zi & C, rua do Hospício 1.3; Itio de
Janeiro.

-<»^-

•<.tt-
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PRÉDIOS NA ÃVEI^SDfS
•¦ us •'.-. nndnrc, separadamente, d* pre-tida llio branco n. 117 o 119, com grandes
" I-. omitir do 117 ila mesma Avenida.
— ™~ ¦ 'BWBr ¦ i i _. i .

Min ¦

ÍONÍKNTO

COBRANÇA OE IMPOSTOS
;"

Uni offical ds barbeiro mata-se
coni um tiro

ti palestra que honlem entrelene com os'.íilenles de ussoeiações do commercio eda industria, declarou „ Sr. Presidente dahepublicu que, preoceupudo com a soluça,)de uossiis relações financeiras com os nos-sos credores, acreditava ser indispensável o
gnijmenlo de alguns impostos a maior, sobre
U parte du aclividade nacional que em me-lli.:- situação esteja no momento urinai.
In ...,:,,,!,, ,,s olhos em tomo, pareceu ao Pre-
fudcnle e pareceu muito bem — que ,; in-
dunlria nacional poderia siipportnr'uma pe-qnena niujoiução ;io.s- tributos. Xudn iuuin
justo. Ponderou o Sr. Ozorio de Almeida Run Seíe tio «íftíf
que ,i ri.jorosa fise.alisação das rendas adua-
neiras e outras traria nm largo supptemen-
lo a receita geral da lie publica, sem novos
aiujravos du industria. Evidentemente, anui
fisciiliaação consciência das rendas, poderátrazer nm grande beneficio aos cofres puhti-co. itld.s (tfíO sc pôde estabelecer calculo de
e >¦'•¦:< alguma, sobre semelhante augmenta.•Sos tunas uma determinada situação orça-
gienliiria. A receita orçamentaria c ahi avalia-
da cm dada cifra. A recita real corresponde
a uns tunlos par etnia dessa cifra.

Qualquer calculo de nugnienlo da receita
par augmcnlo de fiscalisação sã será funda-d ii ate ..' limite que o orçamento estabelece,
liinije que resulta de uma media geral de
vuiins nnnos seguidos de imposição e de eo-
branca. Dahi pura cima, tudo será alento-
ria. 1'erguntu-se agora: poderá o Governo.
que tem conhecimento dus necessidades de
dinheiro paia o exercício vindouro, tranqnil-
li&ur-se dcante dessa incógnita tão aleatória,
f/ual será a uugmenlo da receita por augmen-
fa de fiscalisação?

I. evidente que não. .Vem seria razoável•iiie o (ioverno declarasse ao publico que a
imperfeição na cobrança de ira postos lem si-
ilo tal. que. do seu melhoramento resultaria
u solução de uma situação tão angnstiosi.i.
Si tal de,furacão apparecesse, mui justa se-
ria a indignação dos contribuintes honestos
pelo desimizeto anterior, que os tinha feito
pagar mais da que a pedido pelas necessi-
dades do erário publico.

Esforçar-se pela perfeição na arrecadação
de impostos é um d, ver elementar do ho-
verno; mas não se lhe pôde dizer, sem gra-
ve erro, que basta isso para tranqnillidade
publica dcante dos compromissos que temor
a cumprir. — MAURÍCIO DE MEDEIROS.
.... -, ¦.,—..___, .„,. ._.i,._.8-—¦ mgj-gffn—.,a»„_  ,, „ _-__

NA ftl V _)A QUITANDA
Hn muito que o officinl de barbeiro Antônio

Maria Bortfcs, hospede de uma pensão, á rua
da Quitanda n. 61, 2" andar, vinha se mostran-
do acabnuihado- sem ipie dissesse os moti-
vos.

Casado, separou-se ila esposa, suppondo dahi,os seus íntimos, ser esle, o sen desgosto.
_ Esla manhã, Borges, recolhido ao seu quarto,(tesfceljou um liro na cabeça, morrendo niomen-

tos após. Comtminiendo o Cacto á policia do Io
distrielo, foi o cadáver- removido para o nc-
croterto,

Borges não deixou nenhuma declaração.
» ^«»i 

Br. Roberto de Souza Loues - £;
Mciíic(1C na ilo Rio.

£Di Cons. Así-cmWéa, 56.

Mfflcs. A, Rosenvald & S. Ribeiro
1 Iiapéos para senhoras (modelos). Importação directaac Paris ilo fantasias e mais artigos do moitas

!mb.*o, 93 — v andar
Avenida Rio Branco, 12S — Sobrado

Edifício d'.0 Paiz»
RIO DE «JANEIRO

—•—-«**¦—-4

A renda dos Telegraphos
em abril

A Repartição Geral dos Telegraphos rendeu,
de telegrammas transmittidos e rendas diversas,
no mez tle abril ultimo, a importância de
009:5489050, 10.17 "\" mais do que cm cgual pe-riodo de 1915, 825 :573?21S.

Fallecimento em Itajubá
ITAJUBÁ', 'M 

(A NOITE) - Yictimado por
uma congestão cerebral, acaba de fallecer o Dr.
Guilherme Tollins, professor de lingüns do I.y-
cett Nossa Senhora Auxiliadora, desta cidade.

¦ m*^ •

.OR
ri

TI* ALVEAI
CHA'-TANGO

a SANTOS DUMONT

Quinta-feira, das 23 a 1 hora. com a pre-
sença deste illustre patricio, S. lix, o Sr. pre-
sídente da Rcpublicn, alias autoridades civis,
militares, pessoas aradas e directoria do Acro
Club Brasileiro.

Os bilhetes de ingresso e posse das mesas,
com direito a .'J cadeiras e a todo o seryiço
constante do cardápio, para o referido chá, só
se encontram á venda neste estabelecimento

Loteria da Bahia
Amanhã — 25 — Amanhã

Rs. 15:O00$00O
por i$00() em quintos de 2oo rs.
Habilitac-vos porque'sereis feliz. A venda

peça, distribuída aos melhores artistas ila"troupe", 
já eslá cm ensaios de apuro e vac

ser cantada sabbado pela primeira viiz. Deve
fazer um justo successo. Domingo, á noite, a
companhia Hotoli c Billoro repetil-a-á, em ul-Titinj José Rodrigues de Almeida .\orae
lima representação, pois ipie tia segunda-fei- 9 I|2, na do Kosariò; Agncllo Corrêa, ás íl, no
ra ella se despedirá da plaléa carioca. Kssa Snncluario de Maria, á rua Cardoso, .Meyer;"troupe" italiana estreará, a .'il de maio, em | Francisco Mendes Júnior, ás 1) lj'2, na capelU
S. Paulo, no lheatro S. .losé, com a "Giocott- de S. Pedro, uo l-iicnntndo; Angélica Maria da
da", dando ali dez espectaculos, depois do que ! Conceição, ás !), na egreja nova da estação da
se passará a Santos a cumprir um contrato j Piedade; Nephtnly de Almeida Queiroz, ás P,
de quatro recitas. Na segunda quinzena de na egrejn do Divino Salvador, nn mesma esla-
junho próximo n companhia Rotoli c Billoro í ção; .losé Antônio Soares da Nobregn, ás !), na
embarcará cm Santos para Buenos Aires,' matriz do l.ngcuho Novo; I). Francksca Tcisei-

nas casas lotencas.

conlralndn pelo empresário Wullcr Mocchi,
para unia temporada no Colysctt.
. ,A primeira desta noite no Carlos Gomes

A companhia Maresea c Wciss dar-nos-ú ho-
je a nossa conhecida e interessante "Mlle. Ni-
touclic". O espirituoso "vaudeville" de Mei-
llinc e Ilalcvy, a que Hcrvé deu uma parti tu-
rn a propósito, deve certamente levar ao Car-

iradores.I nn ie ii .eli .e San.a j r::;:^™' r;;::
O Trianon realisa amanhã a sua segunda"malinée-rose", ás lli horas. A conujhinhia

i Alexandre Azevedo representará a comedia
I "Inviolável", e a empresa desse lheatro fará

A eominissão de revisão de antigüidade do uma innovnção — o "five ó clòelc tea", que
Tribunal da Relação do listado dò Rio apre- ella offerece. aos espectadores, será servido
sentou nó respectivo presidente, desembarga- por senhoritas vestidas de "geishas". E' uma
dor ürrlos Bastos, uma lisla contendo no-í idéa "chie", que virá, decerto, agradar á so-

m

mes de dous juizes municipaes e um pronto-
tor publico mais antigos' para nomeação de
juiz (h- direito da comarca de 

'Santa 
Maria

Magdajena, peln vaga aberta por ler sido rc-
movido para Campos o Dr. Auguslo .losé Pe-
reira ilas Neves Filho.

Os juizes municipaes que constant dn rc-
laçõp são os Drs. João Guerreiro Rodrigues
Torres, de Maricá, que conla 1!) annos, 2 me-
zes e 21 dias de serviço, e Eugênio de Mo-
raes, de Caplvnry, que tem 1-1 annos, 2 me-
r.es c 28 dias.

O promotor é o Dr. Julião Rangel de Ma-
cedo Soares, de Iguassú', que conta 12 nnnos,
11 mezes c 27 dias.

Amanhã termina o praso para reclamações
dos interessados, afim de (pie a lista seja eu-
viada ao Sr. presidente do Estado liara a res-
peeliva escolha.

i ^«t» i

Preço. 20$000
Acham-se egualniente á venda no mesmo lo-

cal os bilhetes para o torneio astral, orgatii-
sado por csla sorvelèrla, em beneficio do
Acro Club, constando de 5 valiosissimos pi-c-mios, a realisar-sc durante o referido chá.

Preço da h série, IOSÒÒO e
(3as demais, StèOOQ

"' » «fffifrÇf ¦ ,

Mme. Cândida Kendall em
Madrid

• MADRID, 24 (A. A.) — A coalieeitía ar-
lista brasileira, Mme. Cândida Nova Feudal!,
rcalisou uni interessante coíncerto no Tl-.eatro'
(ia Comedia, tendo alcançado grande sueces-
so. A rainha da llcspanlta c as infantas as-
sistiram ao concerto, npplaudindo a distineta
artista.

r p@ur ú&mm
Nosatcbers de MME GÜIMARXeS cõnfccciiiiia-se

artisticamente. Alta costura H. S. Jusé b'Ü Tclenli
1.091. Propostas á Avenida Itio Ilranoo.

Um diplomata victima de
um te

O Sr. Dr. Ludgcro de Souza Cnstro, pre-
sidente dn Caixa Econoniicn de S. Paulo,
actualineníe nesta capital, visitou hoje, pchímanhã, a t^ai.xa Econômica do Rio de Ja-
neiro.

Recebido pelos Srs. Dr. Horacio Ribeiro ¦> ,
da .Silva, director-gereute, e Ariovisto de Al-1 &d?r„ 

°±f™S l)i,ssll^"•',3 "«««_« soffrerntn,
meida Rego, chefe de secção. o Dr. Ludg

ASSUMPÇÃO, 2-1 (A. A.) — Ó encarregado
de negócios da Itália e :-.un família iam sen-
do viclimns de um desastre, i-uja noticia
causou grande sensação nesta capital.

Aquelle diplomata, em companhia de sua
familia, realtsavá uma excursão do autómo-
vel, quando aconteceu i:- este de encontro a
uni bonde clectrico, dando-se terrível choque

ficando o automóvel completamente, despe

Dr. E<l{>-av AhnmIcsTffiEii!
pelo Pneuinolliorax - Roa S. José ioG á

¦ «<?» 

to da
ise
orai

Chamados médicos á noite com urgência
- DR. LACERDA GUIMARÃES -

Telephone 5.955 Central—-Rua da Constituição n. 4
-«_«»»•¦

Pelas asEociações

ciedade elegante do Itio.
A festa infantil que o Republica realisa ama-

nhã
E' amanhã tpte se realisa no Republica a

grande 
"matinée" infantil, para ipic o empre-

sario José Loureiro, num íícslo sytnpathico de
philanthropia, convidou Iodos os directores
de asylos ou recolhimentos de creanças or-
phãs ou desvalidas a mandar seus peque-
ninos pensionistas, que terão entradas gra-
tuitas nesse espcctaculo. O Republica dispõe
de lotação superior a mil logares, de modo a
attender ao numero das creanças (pie forem
amanhã assistir ao espcctaculo que o empre-
sario José Loureiro lhes offerece. O American
Circus apresentará ua "matinée" de amanhã
um programma variado.

—Espectaculos para hoje: Apollo, -'O Tro-
vador"; Recreio, "A águia negra"; Republi-
ca, companhia eqüestre; S. Pedro "Meu boi
morreu"; Carlos Gomes, "Mlle. Xitouche";
Trianon, "Inviolável"; Palace, "Amor de mas-
cara".

¦ «cat». «

I A Saúde da Mulher 1

Associação Brasileira de Estudantes
A Associação Brasileira de Estudantes, cm

assç'mblén de honlem, resolveu receber ein
sessão soiemne. que se realisará na próxima
lerça-feira, As 21 horas, no Museu Commer-
ciai, o Sr. IJr. Aleebiades Delamare Noguci-
ra da Gama, ex-presidente do Centro Acade-
mico Onze de Agosto, de S. Paulo, que foi
o organisador c presidente do Primeiro Cnn-
gresso Brasileiro de Estudantes.

Kssa homenagem do elas,..' acadêmica ao
seu cx-collega terá toda a solemnidade, sen-
do oradores do acto os estudantes Edmundo
da Luz Pinto, orador officiál da A. II. I-L, e
Eloy Ribeiro, do 1" anuo da Faculdade de
Seicneias Jurídicas c Sociaes.

cura todos os inçonifiípclos de se-
nhonis, taes como : hemorrhagia,
regras dolorosas, regras escassas, fio-
res brancas, males da edade critica

smÊSsmmmmmsammss^msmmmm

ra Rocha, ás 8, na de S. Joaquim; barouc...
Alagoas, ás 10, na Cruz dos Milhares: Joaquim
[•'erreira Pimenta de Laet, ás 8, no convênio de
Sanla Tlicreza, e, ás í), na egreja do Parto: Si-
bastião Muni/ Barreto, ás 8, na egreja de São
Francisco Xavier,

ENTERROS

Foram sepultados hoje:
Xo cemitério de S. Francisco Xavier: D. Ma-

ria da Conceição, rua Barão de Itapagipe, 1)07,
casa -I; Joaquim, fillio de Joaquim Leite de
Abreu, ladeira do Faria n. 01; Miguel, fillm
de Manoel Fraga Mendes, rua Cosia Lobo, 35;
Alice, filha de. Pedro Alves Machado, rua Bom-
fim, 2-18; Durvalina, filha de Manoel José de
Marins, rua Conselheiro Oetaviano n. :iii;
João, filho de. João Cândido Durniensc l'ei-
reira, rua S. Januário n. 207; Jussnry, filho
de Maria Lopes dos Santos, morro Souza
Cruz n. (il; Lindomar, filha de Liudoljilio
Gonçalves de Oliveira, villa S. Lázaro n. 3(J;
um feto, filho de José da Silva Estrada, rua
Buenos Aires n. 225; Asclcpiadcs, filho de
Augusto Amaro Corrêa, rua S. Carlos n. \'J,—Para o cciiii^io de S. João Baptista:
João da Costa, Hospital de S. João Baptista;
Amélia de Miranda Rosa, casa de saúde S. Se-
bastião; Jesus Ribeiro, rua das Laranjeiras
n. 1; Maria, filha de Arthur Duarte, ladeira.
Sanla Theresa n. 47; Joanna Corrêa Comes.,
rua S. Clemente n, 27; Georgeta, filha do
Rachel Mendes, rua Aqucdúclo n. 591; Josó
Joaquim da Silva, Hospital da Beneficenci:.
Portugueza; Julia Gomes da Silva, Hospital
da Santa Casa; Maria Joaquina, idem,- Serão sepultados amanhã:

—No cemilerio de S. Francisco Xavier: V.w-
zcttc, filha de Carlos de Oliveira Gulhanoni,
ás !) horas, rua Major Ávila ti, 94.

—No cemitério de S. João Baptista: Isabel
Amélia Torres, ás lã, Hospital Nacional i!<
Alienados.

—No cemitério do S, Francisco de Paula."
Anna de Azevedo Veiga, ás 8, Hospital de S,
Francisco de Paula.

Eseriptorio
IBJ\ D0 flOSAItIO,79

ro de Souza Castro-pereorreu Iodas ns depet
dencias da nossa (áiixa Econômica, eknmi
liando todos os setts serviços.

De sua visita S. S. trouxe cxccllente im
pressão.

da Itália lem sido, por

-OWfc.»

Doenças cio appareüho diges-l
í5vo o do svsíema nervoso. — I
Ralos Ti. — Dr. Rensío dz Souza j

J hünSZ- >'us S. ]çsà, J5", às 2 ás 4,1

alem do susto.
O representante

esse motivo, muito felicitado pelos seu; cot-
legas do corpo diplomático e pelos miiilos
amigos que conta no seio da no.-a soeiednd.,
.-...- —¦ .-— *-^*8C'SSa-- »-

ias nas senhoras
J ás fj.-Tíücnh.

ES!P-9-8B____l__ia _S____S3__SSS
D'r.,rl elles de Menezes
Clinica em geral — lüsp. nt(

a partos. Cons. U. Carioca "u

6uQC..-nesiiI., Av. Mem
Cli

JDrs. IVielelSo JufjSor
e Atí Jiemar ris 1M\®

A])VO(ÍAlK)S
I' andar

tone 2059 noTel
sntai-QaR_£_Bt__
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BUENOS AIRES, 21 (A. A.) — O jornal"La Xacioii", coniincmorando o õO" anui ver-

sario da data dn batalha de Tnyuty, ferida
nos campos do Paraguny, dedica-lhes trcs
paginas, estampando os retratos dos .Verões
do glorioso combate c dando os planos da ba-
talha.

-t—rS-c.Cí»—n

^mm.
iC—Picsul., Av. Mem de Sá, 72. Telep.OItC. i ,n -mini
Shamados a qualquer hora. t\ XãWM il'tRQ9P ^Um ,' hIlí>,eP"-
mgmssnsmamSBamm^^^mi UUSltug ^»^» ra aguardente iio vinho

As retretas de asrsanha
E' este o m-ogrnmmn do concerto da banda de

musica do Corpo de Bombeiros, a realisar-sc
amanhã, na praia de Botafogo, das 18 ás 22
horas:

11 parle --- 1, "Dr. Pinheiro Freire", marcha,
A. de Medeiros; 2, "Angc d'amou'1'", valse, 13.
Waldtcufel; 3, "Colhendo ao sol'', capriee, E,
Camerõn; J, "Baby", mazurka, L. Laiireiuleau;
5, Schumann, suite (in three paris), Otto La-
rengog.

2» parte — li, "Mimo", 
gavolla, N. Milana-

7, "Batuque", tango característico, li. de Mes-
quita; 8, "Nnrina", seherzo ntarcinbile, Delle
Ccse; 9, "Aidn", finnle dei otto 2", G. Verdi;10. "Pequenos ÍMerrots", marcha. A. Bosc.

No campo de S. Christovão e na praça Affotl-
so Penno locarão tnmbcm bandas militares-, ás
mesmas horas.

AO PUBLICO
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Irs, Pinto dst Rocha,•gino Elibeero
.EaB' Fernandes
Advogados

ROSATOO, ÍOO TEL, 749, NORTE -
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NAO HA MAIS NOIVAS chies e elegantes quedeixem de comprar seus enxovaes no Palácio
das Noivas. Uruguay?»*1- Hí s- RU» H..™ eata- '
logo» lüustrgdot, ~ *

CO.MO SE ENVENENA?
Tomando cafés de baixo preço, compôs-

tos do café de péssima qualidade, eliôcho»,
cocos, cascas, páos, etc, etc, o que tudo tor-,
rado com 10 a .'10 ",« de assucar mascavo, di
o café que geralmente bebemos.

Os ingredientes acima enumerados são ap- i
plicndos: os primeiros para baratearem i
mercadoria, o segundo (assucar) para dar cor !
e tirar o amargo dos taes ingredientes que. jcarlionisados, produzem a potnssu que nos en-
vonetia; produzindo o assucar a fermentação jque, nos difficultnudo a digestão, a azeda' e 

:
nos itttoxica. Assim são quasi tonos os ca- .
Ics inoidos expostos á venda.

COMO NAO SE ENVENENA?
Tomando o CAPE' GENUÍNO, puro. sem

mistura e do superior qualidade, torrado ein
uma machina- (única ho Kio de janeiro c ado-
piada em (ada a America do Norte e Afftea-'
tina) que só torra cafés de superior qúallda-íde, em virtude do lorrador ser em crivo <!'
o fogo ir de encontro no grão de café, rjuci-J
mando assim 

"o 
pondo lóra o que café bom

não fora, e não como todos os seus conge-
neres, que são torradores hcrmeticamenlc fc-
chado.,, torrando tudo quanto nellcs sc collo-
que.

O café marea__GENUINO chama a altenção
do publico intelligenfe liara este grande fa-
ctor da sua saúde, da sua vida.

O CAPE' GENUÍNO não é torrado com as-
sucar o tendo a própria côr do café (que i
loura e não negra) tem o sabor agraile.bilissi-
mo da cafeína e não um mixto de cale c r.i-
padttra.

Conscio do que diz a V. Ex., pede que seja
cxperiinenlaoo, para o que se encontra \
venda cm todas as casas de comestíveis e em
sua torrefaeção e moagem, n
RUA MARECHAL FLORUNO PEIXOTO j&

e RUA Dt PHAINIíA, V
Telephone, Norte 177

RIOJDE JANEIRO
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CINE PALAIS
HOJI

3* DIA e continuação de um film thetitral e de clnematographla moderna
de grande cnectacnlo e cnscenacão

AMOR DE MAE—
y=3jj 8B=W
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II Cinco actos magistraes, posados peja laureada e celebre trágica dinamarqueza

BETTY NANSEM, incontestável rainha das actrisesdo gesto

BETTY NANSEN, na opinião de todos que tiveram a ventura de- ver
este magistral trabalho, é simplesmente admirável c única, só cila pôde delinear
com tamanha naturalidade c força emotiva o problema que este film offcrecc,
110 seu papel de uma mãe amantissima, que luta entre o amor materno eo
dever de consciência. Sob todos os pontos de vista, este film é a ultima

palavra da p.erfeição cinematògraphica
rfA'l)lt>IA • Funccionamalternádamente os dous salões: ás IIÜliAS
líUlmlUU . e MEXAS HORAS; a começar de 1 hora até ás 10 1/2.

1 O PALAIS E O CINEMA DA MODA

«5. lAfeSS

Corridas
0 programma de domingo

Para a corrida que o Dcrby-Club rcalisa-¦á no próximo domingo ficou hontem orga-
nisndo de maiieira cxccllcnlc o seguinte pro-
gramma:

de Março" — Divelle, Dyna-Parco "Seis
mite, Grugoala, Amnzone, Conquistadora, Lc
Voila, Demônio, Dictadura, Dotiau.

Parco "Velocidade" — Romilda, lmage,
Majestic, Cadorna, Miss Florence.

Parco "Supplcinenlnr" — Klcrry Bay. Mar-
vcllous, David, üclle Angevine, Mistcíla, In-
líifnin '/ ¦ ¦ 1 111

.Toffre, Principe,
-ignia, Zelle.

Parco " Ilamaraly" —
Barcelona, Maipü', Ali Right.

Parco "líio de Janeiro" — Cuido Spano,
Fidalgo, Buenos Aires. Ornatinho, Jacy.

Parco "Dr. Frontin" — Argentino, Zinga-
o, Calepino, Conreob, On-Ko, Espann.

Parco "Dons de Agosto*' — My llearl, Hal-
pin, Otancr, Nyon, Macislc, Pistachio.

Fluminense "versas" Flamengo
Entre esses dous concorrentes á primeira

divisão da .Mctro|iolilana, realisóu-se bon-
tem, 1T0 cilmpo da rua Paysandú', um rigoro-
to "trnining".

Quer a partida dos segundos "leoms , quer
a tios primeiros, foi bem pelejada, havendo
lances bellissimos de parte a parle.

O Flamengo venceu . no "malch" dos se-
/'lindos "teams" por 'i a 1 e o Fluminense
desenvolveu jogo cxccllcnlc, sobrepujando
brilhantemente o adversário pelo elevado
"score" de 5 a 0.

Villa Isabel "versus" Boqueirão

No campo do Jardim Zoológico eslá mar-
cado paia domingo este encontro, determina-
do pela tabeliã da segunda divisão.

O encontro havido entre o Villa Isabel c o
Boqueirão, domingo ultimo e terminado por
i:m empate, veiu despertar para esse proxi-
mo "malch" a attcnçâo e enthusiasmo não
só dos torcedores desses concorrentes A se-
gunda divisão como o de Iodos que acompa-
Iibnm de perto, nesta terra, o desenvolver do"football".

Por isso mesmo o Villa Isabel vac "Ire-
nando" diariamente, o mesmo acontecendo
com o seu adversário.

Ambos querem vencei1, ambos trabalham
para isto c (piem lucrará será o publico, de
certo numeroso, tpie assistir á bella luta, pois

terá sacudida a sua emoção pelos lances da
peleja.

Ditlimo F. C. "versus" Valladares F. C.
Itealisou-se honlcm, conforme estava an-

nünciadò, o "match" official entre os pri-
meiros "teams" dos çlubs acima.

0 encontro cffçctiiòu-sc ás 8 horas, foi re-
nbido e teve a assis!il-o grande numero de
pessoas ii

O primeiro "half-time" terminou com o
bello empate, de 'i a 2.

No segundo meio tempo, não obstante os
esforços e o bom jogo desenvolvido pelo Di-
diiho, o Valladares, visivelmente mais "tre-
nado", dominou-o, vencendo-o por li a 1.

Terminou, portanto, o jogo com a victoria
do Valladares por 5 a 3.

JOSF' JUSTO.

"ANoite"Mundana
WNivmsAiims

Fazem aiintin boje:
I). M.iri.i liciiliutl.i dos Símios, OKpOKD do

fiincclonaiio da pullciii, Camilo Seliibnl ilus
St)II1081 Sr. Argi-iiiiiti dn Mnlla e Silva, fim-
ceioiiario dn Caixa di- Alliortlmiçflo; 11 pianista
I). Cliiudinii de Allliolilll, O. Ninilii ltiiblm, cs-
posa do major Archliucdcs Frederico Kiappe da
C.o-.la Itiiblm.

•--Fim iinnoN bole a Fxmii. Sra, I), NI11II11 Mu-
blm, esposa do Sr. major AicblnictU > I-Veili-rl-
co Kiappe du Costa Itiiblm,

—Posem annos aiiianliA:
Dr. Luiz de Moraes Itego. Dr. 1'l.vsses Cor-

rèa I.linn, Sr. capilfui .Itiaiiuim Vieira l-errelra,
Mllc. l-'ranclse.i Cosia Pinho.

—Fim annos boje .Mllc. (ilida Maebado (inl-
mnrflcs, filha do capitalista Sr. F.rnento Ma-
cl-.ailo (iiiiiuariics.

—Embora o luto de fainilla não Ibe porinll-
Usse receber as pessoas de suas relações, o se-
lllldor .loão l.ul/ Alves, por motivo de seu nu-
iiiversnrlo uatallclo, Imntom transcorrido, reco-
heii eopiosos cariou» e tt-Iegnuninas tle ctiinpri-
mt-ntos,

~I-'ez annos honlcm o Sr, Francisco Seosn,
negociante,

--Faz annos anianliá Mine. Dlcllllllla Machado
Alves, esposa do Sr. capitão David Alves, re-
sidente em Uemposln, listado do Itio.
BODAS DE PRATA

Transcorre amanhã o 25° aniiiversario do ca-
snmcnlo do Sr. coronel Olorivel Candlota rum
11 Eximi. Sra. I). Ocorglnn Freitas Candlota,
que festejarão sua tlala com uma elegância ro-
copcíío á noite, llil sua residência, :'i rua Nossa
Senhora de Copacabana.
BANQUETES

Effeeltioii-sc liontcm, ás 20 horas, 110 reslail-
rante Assyrlo, o banquete offerecldo por um
grupo de amigos, collegas e admiradores ao
nosso prosado companheiro do redacçiio Dr.
Maurício do Medeiros.

Nesse banquete, muito cheio de flores c de
musica, tomaram parle, entre outras pessoas,
os Drs, Pantliá Calogeras, .losé Bezerra, Souza
Dantas, Aurelino Leal, deputados Nicanor Nas-
cimento. Nabuco de Gouvca, Octacilio Cama-
ra, José Tolentino, eomineiidador João Augusto
NeivaJ.auro Mulier Filho.pelo ministro das Bela-
ções Exteriores; Dr, Lconl liamos Filho, pelo
presidente do Estado do Itio; Drs. Humberto
(iottuzzo, Salles Filho, Ja.vme Campcllo, Ilnpbael
- inbeiro, Lobo Antunes, BrltÔ e Cunha, Adelino
Pinto, Deocleciano Pegado, Ulysses Vianna,
Castro Barbosa, llanl Samson, Maripies da Syl-
va, Rodrigues liarbosn, Eustacblo Alves, Paulo
Medeiros de Albuquerque, desembargador Alaul-
pbo de Paiva, intendente Gctulio tios Santos,
Drs. Aloysio de Castro, Fernando Terra, Krnani
Pinto, Oswaldo de Oliveira, major Carlos Beis.
Dr. Lauro Sodré Filho, pelo senador Lauro So-
d ré e Pereira Bego.

Depois de servido fino "menu", o Sr. Dr.
Bapbacl Pinheiro, ao "champagne", saudou o
homenageado com expressões repassadas de
grande enthusiasmo pelos suas qualidades de
medico, de jornalista e amigo.

O Dr. Maurício de Medeiros, visivelmente
comniovido, respondeu num discurso muito li-

-*•»-
Dr. von Dolíin^er da Graça da Hospital
„„..,, „r*~-w«, «a ncnollcen-
cia 1'üituguczn e com estagio na Real Universidade de
lleiiini. Doenças du rim (exame com a luz). Cirurgia,
cura rnilical das hérnias, estreitamentos, hemorrlioiiles
etc. Operações com iiiiesthesia regional, Mem de Sá 10
(sobr.) as il 1j2. Tclcpli. 4.810, central.

. -1—f- ¦'ara a irgem Cega
Donativos recebidos boje:

Araxil 
Anonymo 
Aiionvmo 
A. Vizeu
(iastão 

5-íOOO
5$000
2?000

10$000
r,ííooo

2uíj;0()0

Quantia publicada bonlcm.
479000

218-íüOO

Total. 2(1551000

Matricula na Escola Normal
Quem não conseguiu entrar este anuo

naquella Escola deve matricular-sequaii-
to antes no Io anno do Curso Normal
do Instituto Polyglotico, o mais antigo
e um dos mais acreditados pelo grande
numero de alumnos seus matriculados
nos diversos annos da Escola Normal.
Avenida Rio Branco, 106 - 108.

Drs.Leal Júniore Leal Neto
lispecialistas em doenças dos olhos, ouvidos,
nariz e garganta. Consultas de 1 ás 5 — As-
sembléo n. 60-

íonjolrn nus amigos, quo lho offoróocnim 11
lianqiii-li-, li-mlii paliivi-iih e iiiiiigi-iis do OJtlM-
nm 1, ii, 1,1,1,!,•.
\,-y.Kfiisiii-uiii'Si* por IflfgriiiiiniiiK a» sogiilnle»
iWüiious: Dr. Nilo IV.-aiilui, l.niiio Soifro, Oliivo
lllliu-, Felix Pacheco, Irineu .Marinho, Sy-lvio Un-
in nu l •iiitii, lídiuirilo Mom-omi, ,\l,i,l,- Silva,
Miii-uiln Sonrcs, .InAo llriiiulâo Dupiis, Pereira
Teixeira, Jeremias Nobregu, profomlòí lloberln
rnumi Lopes, coronel José llibulro, Dr. Fran-
clgc-n Firas e Manuel Visciuili,
VIAJANTES

llospeiliiriini-se na Pensão Nogueira as se-
giiinles pessoas : Cornelio Itoehii, I.iun Ha-
ptisla, Carlos Dias, Miguel Aluiil, Armando
lloipu-p, llcnto Menezes Olyinplo Alves Iti-
beiiii, Antônio Scoflro, Miirlii (iiuiçitlvi-s,cnin-
uieiiilaihir .losé de Souza 1'crclrn, João César
de Azevedo, S. do Azevedo, D, Delly do Aze-
vedo, Jacintho da Moita Filho, Augusto Con-
Colvus CnnijlOU, Manoel Itlbeii-i, de Almeida,
,1. fl, Magalhães (iomes e .1. F. de Oliveira.
r:o,Yi'7-:/{/-.Ai7/.LS'

rtcnllsii-so amanhã, no Club Naval, uma
conferência do capitão de mai o guerra Ar-
mando Pinna, sobre a mina submarina cm-
pregada como defesa, no porto do Itio de
Janeiro.
esi acçxo /)/¦; onAÇAs

llcctbeu hoje muitas felicitações por motivo
do seu aiiniversaiio iiiilalleio o Sr, Joaquim P.i-
IbiiiTS, Kllb-dlrector da Contabilidade du Pre-
feitura. Companheiros seus fizeram, comme-
n,nraiulo essa cplieint-ritle, celebrar, As ti V'2
horas, mi egreja de Nossa Senhora da Conceição
e Boa Morle,inlssa em acçãn de graços,coin acom-
p.inhiineiilti de "barnioiiiiiin". Ao aeío reli-
gloso compareceram, além de companheiros ,1o
homenageado, famílias e cavalheiros da nossa
sociedade.
LUTO
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Amassliã - Quafiipo acüos ineâitos
Mais dons capítulos cios famosos

MYSTERIOS DE ÍNOVAYORK

Na cidade de Ilaborahy. K-.lado do Pio, fui-
lcceil aiile-hoiilem D. Dulce Porlo Manpies
Uosa, esposa tio major Juiio Marques Bosa c
irmã dos Srs, l.uiz tia Cunha Porto, do cario-
rio da l1 Vara Federal, e Antônio da Cunha
Porlo, nosso collega tle imprensa.

—Sepi-lliiu-se hontem no cemitério do S. João
Baplisii, o Sr. coronel Valcnlim Gonçalves Pi-
nheiro.

O finado conlava ."ilí annos tle edade c era
natural tio Amazonas.
mssÁs

Esteve muito concorrida a missa de 7° dia, por
alma do Sr. Maximiano Ferreira César de Sou-
za, mandada resar hoje pelo sen filho Dr. De-
moerilo tle Souza, lio altar-mór da egreja de
S. Francisco tle Paula.

—Na egreja de S. Francisco de Paula foi rc-
satla hoje uma missa pelo 30" dia tio piiSSlimen-
io do Sr. Estevão Assumpção, pno tio nosso col-
lega de imprensa Álvaro Assumpção.

O actt) foi muito concorrido.

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

2 ás fi e das 8 ás 10.
AVENIDA RIO BRANCO, 118

(JUNTO AO PATIIH")
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AMANHÃ AMANHA
Os artistas de fama universal

AMANHA

O importante romance cujas cxhibiçOcs não soffrcm Interrupção—O inte-
resse cíida vez mais augmenta—Sctnpfe novidades e maiores surpresas

Face a face! Qua!! é o verdadeiro encoberto?

n

Será desta vez que a Mão do Diabo será vencida?
Quem desvendará o terrível cnygma ?

Vcreis o telc-phoriographo—Gs efieitos da cclhila de selenio!—
rr. ..„ No domínio dos falsos espíritos c dos íntrujões! — As manhas,
praticas e invocações do bairro chinez de Nova-York.

Formidável ! — Untco ! — Assombroso !

WALDEMAR PSILANDER
ELZE FROUCK

EBBA THOMSEN
;" NO ADMIRÁVEL FILM 7»;

CMÂ RESCRREIÇÃ©
de Felix Saltcn—NQRDISK—Copenhague

As grandes Reportagens Nacionaes são sempre
divulgadas pelo PATHE'

A.ma.n.!h.ã
O grande ffacto i3a semana

Uainis Si pifa liãainial \\ Ni ii
Is faculdade \\ liíi

Film de- A. Botelho Exclusivo do PATHE'

pr Io de junho ^'l^st«
PELO TEU AMOR... MINHA VIDA

A seguir a este grandioso programma •— Três sensacioaaes obras de arte!!
Eííima Gramática debutará no magistral film em seis actos: QUANDO O

CANTO AGA5A...

A encantadora sobrevivente do «Luzitania» Mlle. KIta dollveí nos magníficos
trabalhos 1VANI, em seis actos e MaO DE FACT1NA, em cinco actos

Recommendamos estes três fllms sem par

QUEM PERDEU ?
—•—

O chaveiro não foi liem perdido... Foi, an-
les, encontrado, bem preso, no "paletol" do Sr.
João Joaquim de Oliveira, na pegunda-feira, á
noite.

E o Sr. João Joaquim tle Oliveira, que é mes-
Ire de obras e morador á rua Senador Pompeu
ri. 159, como o chaveiro com sete chaves não
lhe pertencesse,veiu entregal-o a A NOITE, onde
está ít disposição do seu dono.

— ¦ ¦ - - - >>*«ao»

A cura da gagueira
Na ultima sessão tia Academia Nacional de

Medicina o Dr. Augusto Linhares apresentou
uma interessante CQmmunicoção a respeito da
cura da gngueira.

Dentre as suas conclusões destacámos as
seguintes: a gagueira é, ao contrario do que
commuminenle sc crê entre nós, uma afie-
ccão perfeitamente curavel. As estatísticas do
Prof. Outzmann, que c a maior autoridade
nesles assuinptos de orthophonia, dão 85 ?J°
de gagos perfeitamente curados, 10 "|u con-
sideravelmenle melhorados c 5 °|° apenas não
obtendo cura. A cura sc obtém, de ordinário,
em um a dous mezes. O Dr. Linhares apre-
sentou á Academia um caso grave curado em
25 dias apenas, o do empregado da Fabrica
tle Tecidos Carioca, na Gávea, Oscarino Vaz
da Silva.

A gagueira constituo uma causa de atraso
e de modificação do caracter da çrcançá.

A gagueira aggrava-se com a edade e so-
bretudo com a freqüência escolar. Deve ser
cedo tratada. Si applicarmos á nossa popula-
ção infantil em edade escolar, que sc calcula
em 200.000 creanças (entre nós apenas 45.000
vão á escola), a porcentagem verificada em
grande numero de cidades curopéas, teremos,
diz o Dr. Augusto Linhares, 2.000 creanças
gagás no Rio de Janeiro I Esta respeitável
cifra justificaria, por si só a creação de um
instituto osthophonico official.

O Dr. Augusto Linhares atlopta o mcthodo
do Prof. Gutzmann, de Berlim, em cuja cli-
nica trabalhou ultimamente cerca de dous an-
nos.

úe Esoa
Inaugurou-se hoje ás 12 horas, a Pliannacra

Primavera, drogaria e perfumaria de ,T. Lucc-
na & C, á rua Archias Cordeiro, em Todos os
Santos.

¦ ¦"  I <t#QlW * ¦ „

h/iAs urTnÃí^íãsI
Syphilis. Moléstias das senhoras
Rstrctliinicnloa uietliracs, (.-em uperaçtics), gonor-
rliéas clironicas, c-ystilen, livilruct-les, iinpotciieia,

e esperniiitorrlicu
Cura especial e rápida pelu

DR.-'CÁEf-ANO JOV-IME
tias ti !(.'• 11 c iIíu íús ó

LARGO DA CARIOCA — ro Sobra Io
BJMSttBg f-<w»s

)nsuarono medico
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(Só se respondo a cartas assignadas com
inlciaes.)

R. R. V. U. 1* — A' noite, appliqtie a se-
guinte loção: Enxpfi-e precipitado G grs., Talco
2 grs.; ülyccrina CO grs., Tintura tle quitaj-a
10 grs., Água de rosas 120 grs.

Pela manhã, lave-se com água morna e use o
pó: Oxydo de zinco 5 grs., Amido 20 grs., Aeido
boricó 4 grs,

2a. Procure um especialista.
3". E' coinmum nos hrtliriclicos.
L. R. (Palmyra) — Tratando-se de um sy-

philitico, a indicação é fazer o tratamento mer-
curial.

X. Y. Z. — Fsse medicamento preenche o
fim desejado, devendo a solução ser feita I
1 0100.

A natureza do assumpto não perniitle oulroí
esclarecimentos,

W. it. — Mande examinar o sangue.
C. S. — O seu caso não permille unia indica,

ção sem exame.
DR. DAHIO PINTO (interino).

(79)

GRANDE E EMOCIONANTE ROMANCE-CINEMA AMERICANO s
(Cada

-3K8-
episódio, que pôde sen lido desfacadamenle,

con5íihie um film, a ser exrjibido
nos cinemas Parhé s Ideal)
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•12° EPISÓDIO

s IYSTERIOS DO BAIRRO CHINEZ
XL1I

ESPOSA DE UM DEUS
Fez-se relativo silencio na multidão agitada.
— Attcnçâo!... Attençãol... clamou a maio-

ria dos fieis.
— Já estou muito velho, proseguiu o palri-

archa amarello, mas npezar da minha edade
r experiência não conipruhcndo porque o lios-
so grande Ksing-Chau que, lia séculos, nos
Iransmilte a nós, seus filhos, o horror e ódio
pelos "Diabos Brancos", pôde desejar casai--
f-o com uma moça dessa maldita raça!,..

Apezar de sua presença de espiritoj Long-Sin
ficou hcsittinle com esta interrupção inespe-
latia.

Uuiz parlamentor, convencer o seu contra-
dictor: este, porém, não pareceu abalado pe-f|s seus argumentos, e reiietiu a pergunta com'nais firmeso.

Então, um nceesso de raiva se apoderou do
sacerdote, tpie lhe ordenou descer do estradocm que havia subido para falar á multidão...

O velho obstinado, porém, recusou obedecer-lhe.
— Retirem este homem I E ponham-n'o paro

fora da sala!... ordenou o Celeste a seus au-
xiliares.

Esles approximaram-sc para executar a or-
dem, mas, apenas chegados junto do velho,
este, num hábil passe de "jiu-jitsu", derru-
boü-os ao chão, com uma força e agilidade
admiráveis num homem de edade lão avan-
cada.

No cumulo da exasperação, Long-Sin avan-
çou, para também auxiliar os companheiros...
Segurou a barba c a trança do intriiso, e, com
grande surpresa sua, viu que eslas lhe ficavam
nas mãos.

O pseudo velho perfilou o corpo curvado, e
expoz aos olhos de todos o semblante ener-
gieo e joven de Justino Ciarei.

De revólver em punho, o delective mantinha
cm respeito a muMidão dos fanáticos, que, a
principio indecisa c estupefacta por scmeltmu-

.le audácia, recuperava relativa calma.
') jkOii£-Siu mcltera-se por Ira* «io gongo, e

dahj incitava os companheiros a dar combate
ao sacrilego I

Calmamente, Ciarei fez fogo c abateu o pri-
meiro denlre clles... Com um soceo na testa,
derrubou outro.

A lula estava suspensa por uns momentos,
mas tudo se devia receiar dessa horda que sc
tornara furiosa.

O ousado francez aproveitou-se dessa Iregua
para segurar Elaine pela cintura... Em sc-
guida, abrindo os reposteiros que cercavam o
altar, conseguiu leval-a para o quarto escuro
onde anles eslivera prisioneira ,e fechar a por-
ta que communicava com o templo...

Perry Bennctl ainda permanecia estirado no
assoalho, fortemente ligado, e inconsciente do
que se passava em derredor...

Servindo-se de uma faca ehineza que apa-
nhara durante a luta, Ciarei cortou-lhe as cor-
das.

O rapaz, porém, difficilmente recuperava os
sentidos, entorpecidos pelo aneslhesico que
sobre elle projectara a Savetsky. Neste in-
terim os chins empregavam esforços desespe-
rados para derrubar a porta, que começava
a ceder, soz as repetidas pancadas... _

O local em que Ciarei procurara refugiar-se
não resistiria evidentemente por muito tempo
ao impeto dos bandidos, que o assaltavam, c
cujos gritos selvagens chegavam-lhe aos ou-
vidos...

A voz rouquenha de Long-Sin, dominando o
lumulto, excitava-os e animava-os.

O defensor de Elaine, percebendo o perigo,
voltou-se para a poria, e, através dessa,- deu
ao acaso vários tiros de revólver, para tentar
demorar por um momento o feroz ataque,

* * a
fimqiianlo Jameson chamava os polieiacs

em seu auxilio, a Savetsky, cuja força era su-
perior á do delective, que a subjugava, conse-
guiu desveneilhar-se c correr para o extremo
da sala, no intuito de ahi conseguir apanhar
qualquer causa,

Seu adversário agarrou-a de novo e aper-
lou-lhc os pulsos de tal maneira, que cila não
pôde reprimir um grito de dor.

Emquonto isso, Jameson, desconfiado pela
vã tentativa da vidente, examinava a parede,
j.i.'i qual suppuuíia eucoutrar alguma mola dis-

simulada que correspondesse á qualquer cam-
painha clectrica.

Nesse momento os polieiacs e os deícetives
entravam apressadamente na sala... ¦

Iinmecliatamente, trataram de prender a vi-
dente; depois, a pedido do joven jornalista,
com elle foram proceder a investigações..

De repente, WaJter bateu na lesta.
Acabava de recordar-se de um detalhe, in-

significante em appareucia, mas ao qual se cen-
surava não ter prestado sinão uma attcnçâo
relativa...

Quando encontrara junto ao fogão o lenço
de Elaine, sentira ao apanhal-o ligeira resislen-
cia. Parecera-lhe mesmo —¦ si não o traia a
memória — que o Unho estava preso num in-
tersticio, numa junta qualquer do fogão.

Era, pois, principalmente ahi, que a busca
deveria ser feita...

Acocorou-se junto do fogão, e examinando
minuciosamente os menores detalhes, palpou
as ornamentações, explorou ns menores lrestas
com os dedos e com as unhas.

Quanto mais refleclia, mais evidente era paraelle, á visla da attitude da Savetsky, que Elaine
deveria estar metlida cm qualquer parle, num
quarto ignorado annexo â morada da megera.

As Ires ou quatro peças que a compunham
haviam sido inteiramente visitadas c rovol-
vidas pelos polieiacs.

O chefe das praças descobrira apenas uma
mascara de verniz da China, admiravelmen-
te modelada-—trabalho evidente tle qualquer
artista chinez—c reproduzindo, a pon Io de
iIludir, as feições de Taylor üodge. Trazia o
seu achado a Jameson, quando esle teve uma
exclamação de victoria...

Sob uma pressão casual, uma mola nca-
bava tle funecionar, accionantlo o esculpido
tia frente do fogão, que ao afastar-se. des-
cobriu a passagem secreta.

Waiter ahi entrou, precedendo a sua pe-
quena tropa.

Chegara apenas ao terço do caminho, quan-
do parou, fazendo signal aos tpie o acompa-
iihavam que. o imitassem... O lumulto do
combate que Ciarei travava chegava aos seus
ouvidos.,.

Dominando este rumor índislincto, reco-
nliecèra, com espanto, a voz de seu mestreI...

Sob a impetuosidade do ataque dos chins,

a porta por traz da qual esle ultimo eslava
entrincheirado, acabava de ceder...

Os amarellos tinham-se precipitado contra
esse homem intrépido que, semelhante a um
desses heroes de capa e espada, a totlos en-
frentava.

Tendo gasto as balas do seu revolver, dis-
punha apenas, como arma, da longa faca que
encontrara c que manejava como a um sabre
num soberbo molinéte, dando golpes para a
direita e para a esquerda no grupo de seus
aggressores.

A luta era por demais desegual, para pro-
longnr-sc por muito tempo.

Na oceasião cin que, obedecendo ás ohjur-
gatorias furiosas de Long-Sing, os chinezçs
avançavam sobre o seu valoroso adversário
para esmagal-o pelo numero, Jameson, sc-
guido dos polieiacs, irrompeu no thealro do
combate.

Foi brutal a refrega... O equilíbrio do nu-
mero, porém, inverteu-se, e os Celestes fo-
ram logo reduzidos á impotência.

Então pi-oduziu-sc uma fugida louca,—uma
debandada indescriplivel...

Cada qual tratava de escapar, são c salvo,
das garras da lei...

O primeiro pensamento de Ciarei foi para
aquella que fora causa involuntária dessa es-
caramuça mortifera...

Correu para o divan, onde elle próprio a
havia insinuado c junto ao qual Perry Den-
nett, lendo final mente recuperado os sentidos,
prodigalisava cuidados ii prima.

Ella pouco a pouco voltava n si...
Abrindo os olhos, viu junto de si os dous

homens...
Sem suspeitar tudo o que ainda uma vez

devia ao seu admirável defenssor, cila esten-
deu a mão a Perry. Este com todo o cuidado
ajudou-a a levantar-se, e como, ainda ator-
doada, ella cambaleasse, elle passou-lhe
o braço pela cintura, cmquanto que ella se
apoiava no seu hombro.

Ciarei, a alguns passos, observava-os com
angustia, soffrendo certamente mais com se-
melhanle cspcctaculo do que «i tivesse rece-
bido na cabeça uma pancada vibrada por
Long-Sing...

Os policiaes e detectives tratavam de con-
duzir os prisioneiros emquanto que Bcnnct,

sempre enlaçando Elaine pela cintura, leva-
va-a em direcção á porta, com affeetuosa so-
lieitude,

O delective que acompanhava Jameson pre-
parava-se para passar as algemas nos pulsos
de Long-Sing, que dous polieiacs escoltavam,

O Celeste fez um signal para dizer que' li.
nha uma communicnção a fuzern Justino Ciarei,

Este, de pé c iminovel, dava-lhe as coslas,
continuando a contemplar afflicto os dou!
jovens que se afastavam.

Jameson, pondo-lhc a mão no hombro,
apontou-lhe o chinez.

Desconfiado, o celebre deteclive franziu o
sobrolho, c com um geslo de recusa cnea-
minhou-sc também- para a poria.Uma palavra! disse o Celeste com voí
firme... Tenho apenas uma palavra a dizer.
Ic. Estou certo de que não le arrependerás dl
a ter ouvido!...

Ciarei lançou-lhe um olhar inquiridor...
Em seguida voltando-se para os polieiacs:

Afastem-se por instante, meus filhos!
Não posso recusar a um tão alto personagem
íi audiência que me solicita.

O chinez e o parisiense ficaram sós no eeu<
Iro da sala.

De que se trata ? perguntou esle ultimo.
Long-Sin observou o que os cercava, para

sc certificar de que a não ser o seu inter'
locutor ninguém o poderia ouvir.

Soubesle illudir o meu olhar vigilante!
E's mais hábil tio que o "Mão do Diabo"
e deves vencel-o! Jura-me que concederás a
minha liberdade e abandono a causa delia
para abraçar a tua 1

Ciarei examinou durante alguns segundos
o semblante tio amarello.

Em seguida, com uma inclinação de '.>
beca, fez um signal que acquioscia ao *eu
pedido.

Long-Sin, cnlão, approxlmou-se ainda maií
do deteclive, murmurando-lhe algumas pala-
vras ao ouvido.. .

Ouvindo-o, Ciarei recuou num sobresaltí
de assombro...

(Çonímiia)

F.slc folhetim é o 7" do 12' episódio, qui
será cxhibido quinta-feira, 25 do correnia,
nos cinemas valhè e Ideal.
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A rua Sele de Setembro, 175, participa á
sua numerosa e chie clientela que, para
commemrrar o anniversarío de sua fim-
dnçáo, a 12 de junho, mandou vir de Paris
lindo e variado sortimento de modelos de
chapéos e formas em tafffetás, velludo e
tagai, que serão vendidos a titulo de bo-
nificaçào a.é o dia 12 de junho, desde o
preço baratissimo dc 10 $901) em deante.
Nesta casa encontrarão um bonito e va*
riado sortimento de enfeites para chapéos,
assim como lambem se reformam e enfei-
tam per qualquer figurino coita muita ele-
gancia e chie e por preços excepcionaets.

Loforias da Capitaf Federal

Rua Sete de Setembro, 175
AU PETIT PÂQUIN

própria Branado & Fios!
RUA UnUGu7\YANÃ"NT91 I
NÃO TEM FILIAL I

1 DROGAS GARANTIDAS
PRHÇqS SEM CQMPKTiiNCIA
Balança sensível a. 1 cpraaxt-

ma. para pesagem gr-atuita cia
freguezia.

HTC~r*"T ***"""***1"**Mt.*lT"T.tT"" L _ 1 -_I^TIMrTnTTWir^tiTrrMüm"-' tumiit—i i. j in  ¦¦jj """
•¦¦»•¦*»¦•¦**¦¦""¦¦¦¦»¦ "'¦ riu l«»P-r»*»i«rnii I.C.MV4 ¦JKfB.MatA^lMK.aL.-afacrjJ;^., Uf j>LIjE;^;*.u^<I.>AÍA.*.MÜI

© ©
5--H Si-Jl t-C

Grande deposito o officina de moveis e co!-
choaria, tapeçaria, louças, etc, dormitórios <,s
t^Io allemão, ulfima moda, 550V000; m&is barato
que qualquer oufr.j casa: salas.de jantar, 580.K tlitastle visita,
estylo de grande etieito, de 130$ a 180$, (esttis mobílias são
estofadas); capas nara mobília, novo peças, 70.1,000. Peçam cata-
logos para não fi atem illudidos com outras casas; na rua do
Passeio n. 110 — (Largo dal

—

Companhia de Loterias Naolonaea
do Brasil

IMiacc.*,!-, publicai», sob n ftncir.Il-
sneflo do línvrriio federal, An Si \\'i e
no» tiiililiiiiloü an a hcniis; A rua

Vbvouilü do It.ili.iniliy u. 40

AMANHA
203 — 20"

1S:oooiooo
Por IÇ500, vm jiicIos

Gra lido e extriiordlnnrlii loteria dc
S. Jmlo — ISni lren HortoloM
Soxta-ròlra, .1.1 o sabbado, !M do

i,11,Im, An ll I,(,,•;,s du tarde, As 11 o
II 1 (lil !;,,ile.

320-3"
i" sorioio  ioo-.nno$nnn
í" Sorteio  III(>;(JII(I*'(I(III
J" sorleli  lillO.OIlOÍIIIM)

Totül ilns trcs prêmios maiores!
490:OG0$00ü

Preço 1I0 bilhete inteiro 10*3 cm
.iltesiiiios dc 801) réis.

Om pedidos du bilhetes do lute-
rlor devem ser iicnnipiuibndos de
mais ii,111 rela purn o porte do Cor-
leio c dirigidos nos agentes cernes
Nnz.nclli & C, rua do Ouvidor
11. 04, eaixii n. 817. Teleg. LUS-
VIÍL c 1111 casa !•'. Guimarães, Ho-
sario II, esi|iiin,.| do becco das t',,111-
cellns, caixa do Correio 11. 1.2711

DELICIOSA BEBIDA

(iy)lState**"
n*=piniiaiitc, refrfecrnnta, sem

álcool

CAMPESTRE
R. DOS OURIVES .,7

Amanl ã ao almoço :
Fam liar cozido, rabada com

batatas, miúdos de leitão com
feijão branco.

Ao jantar :
Leitão á brasileira, marreco

ão molho pardo, arroz em
canoa.

Todos os dias: ostras cruas,
caldo,canja e papas, boas peixa-
das.sardinhas frescas nas brasas.

Provem o delicioso Anadia,
branco c tinto.

TELEP. .1666 MORTE

TINTURARIA RIO BR A NC0
29, Avenicâa Mem de Sá, 29

Casü d" primeira ordem
Mando oiiiciu i roupii e t. onliej<A — <»i»,v i is — » domicilio, —
Atiuii... pioinpiiiiiiciiiu noa vliiiiimlus pelo 1'KLRI'liONIi i •, i.t• (iiiial — l luipu o NtCOOO leriin de uiiuimím, |,ni' .f>  lava ihiini-
cnitieíilo, sem doloininr nem eiitniuar, o (orno por B$ooo, Iíiiro, tlaijiiiil'
ipici crtr, nem rompei nem dubotan paina .1 ferio ns ioii|>iji
rom periolçllo in* mnili Icaçíiui e qununutir concertos) col«
lllCII delir,,,» du lu.. .1, |iu(íi| (Ml de Ill({0im0 i*lll IlHCkii pulo»loUccollotoa —üipeclnlíilnilaeiu Imbnlhou omrou|tiit donoiiüorn.

Pneeos módicos e iciiljalho pspfitilo « gai-jnlldo

Café Santa Rita

v^^!|^^j
0 iMBItHOR DO ItlCASIli

Enconlpn-se em Ioda 11 parle
1/ «-io qua lu.iii a imintlu toma dupuu

du* roluleiliM >le coiIiiiuiiiiuruii.i.;.,eit oipucltlfl») para liuloqultu lio
liriiiieini ih ilem

Acro Sl -'¦ Tclepiiôna Nnil.i I l"l
IlurliuioÜ-Tclü|ilioi,ijNuito I..'Ih

i.ui,
Mal,

A Nofre Dame de Paris
GRANDS mmà com

o descoi&to de 2® *f.
Em todas as mercadorias

INSTITUTO P0LYGL0TIC0
Hstão lunccionnmlo us xegulntos curtosdutoiiu titulo:

Curso Normal
Curso (jymnasial
Curso Amiexo
Curso Primário
Curso Commercial
Curso dc Tnchygraphià
Curso de Línguas
Curso de Violino
Curso de Piano
Curso de Dactylographia
Curso de Prendas femiiii-

nas.
0 corpo ilocciitc (5 escolhido a cupriclio

o iiioici o iili-nliiii, CHiilluiii-a.
A ilisci|ili„u du cslabolcelmonlo ti ir-

cpieliensivc-l
No Kéuoro é o único cstubelcciincnto

Ia Capital
AVENIDA ItIO li li A.M.il, 100 o 108

.:tpa).

SÇ5I5PT7*?'*w..•üizs^ssssa i^sS(.^i;s3^fSíSs^t5a^ssissí?i
SOCIEDADE RIO GRANDENSE DE SORTEIOS

«i

í )

I Juia20$000

âoKSHS Sg"

FUNDADA EM 1912

Capiml rcalisado Rs. 3oo:ooo$ooo
(Autorisada a rúiiccíounr om toda

a Heputilica)
Banqueiros : BANCO 1)0 CO.MMliaCIO DE PORTO

ALIÍGlt . o BANCO PELOTENSE
He leir-Porlo Alegro

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

Mensalidade I0$000—D,inn;ão 50 mezes- Grupo 10.000 pre-stainistns —Sorteios ineiisuus 200 cadernetas,
1 prêmio no lis
f » t 
1 > T)
ti » S 50OSO00 ..

13 > > s 300SH00...
íao s » 

'¦» 
ioosoüo...

r.:00>.ÍOI)0
2:000$000
l.OOítSuOOlJ:li()nS0' 0
í):900$000

18:OOU$000
aniiualineiite

1 prêmio de Rs
em Natal:

25:0005003
1 

' 
» d a  15:00 $000

1 » 1  10:OÜO$000
Esta fcrie é a melhor c mais vanlaiosíi e.xislentc, pois ipin REST1TUE

INTEGUA LM ENTE, accicscida da BONIFICAÇÃO DE 10 -[„, ilccoiviilos 5 ¦¦ me-
zcs, as enliadas dos prestamístas não sorteados. De accordo com o regu-
lamento, li' FACULTADO AOS PRESTAMÍSTAS contemplados com os prêmiosde Us. jootiooo e /oo$oiu> delle- desisti,nm, continuando entretanto na
serie COMO SI N.\0 HOUVESSEM SIDO SORTEADOS.

Prêmios já snrlcados: 1.400 cadernetas 110 valor dc Rs. ^oi:Soo$oóo.Todos os prêmios são pagos integralmente e distribuídos desde já,mesmo estando incompleta a serie, de accordo com u nosso REGULAMENTO
e CARTAS PATENTES.

PEÇAM PROSPECTOS
RUA DA QUITANDA, 107 -- i° andar

NIO :UK JANKIKO
AGENTES — Acccitain-se, desde (|„c apresentem boas referencias e lia„(;a.

,ui ¦ »¦ ¦¦ n Mj.mwtw —í w—B—tmwmmm -n------

Rheiiniatisiiio.sypliiiis c impurezas I
DO SANGUE—Cura scguru o elli nz
pelo iifamado Rol, de Siiiniiiti Sitiando

de Alfredo do Caiva lio—Mijlwros .f.- !
alle-lailns —A.' venda nas boas phar-
macias e droga,ias do Itio odos Us-
lados—Dcpo-ilo: AH',.¦d., de CarVaibo
lí C.- Primeiro de Marcou, lo

Restaurant
Leão de Ouro

Casa especial om pitóos á porluguez:,
c pclxadas á bahiana

ll.ij.i ao jiinüir:
Ciibrilo com talharim.
Especial cozido á brasileira.
Ainanhã ao almoço :
Rabada á bahiana com pirão.
Ao jantar:
Colossal feijoada cm canoas.
Frango com arroz á mi,,bota.

Avenida Rio Branco, 183
Junto ao Trianon N

Aberto até I hora da noite
Deliciosos v nbos verde Galão e virgem

,'eAlcobaçapecebidus directainonlede Por-
t igal

Bom leilão
de elegantes e lindos moveis
para salas c quartos, crystaes e
ontnu meudezas, tudo quasi
novo, effectua-se amanhã á i
hora, á rua Sete de Setembro,
71, pelo leiloeiro A. de Pinho.

A' HORA CERTA
(MARCA REGISTRADA)

JÓIAS E RELÓGIOS"
— A —

Preços nunca vistos
32, Rua Marechal Floriano, 32

..Alfretio & ia Silveira mm, ,.,...,,.

Poderoso tônico dos nervos e do cérebro
Gottas Fisiológicas Silva Araújo

Guaraná-Iodo-Kola-Arsenico

I MKMxTHni 1
| BIQBÍhI rê m fl IwU H

Cura radical das moléstias das se-
nl,oras: siipprcssõcs, flores bran-
cas, hemorrliagias, regras doloro-
sas ou escassas, accidentís da

edade critica

Recommendado por summidades
médicas brasileiras e estrangeiras.

A' venda nas principaes pbarma-
cias e drogarias

E2H5E55 9

Gruta do Norte
ABIiliTA ATE' l IIOUA DA MANIlA

Praça Tiradentes 77
TKI.KPIIONH I.HIH CHNT1UL

Hoje ao janlnr:
Marreco com arroz ao molho pardo.
Ungiu, do vitella á parisiense.
Fricandós ao S'ouco Indiana e leilão

assado á brazileira.
Amanhã ao almoço:
Colossal leijoada familiar nas canoas,

zi rò de badejo o bifes au Pot.
Iodos os dias, moquécn, carurú, Vata-

pá c fiigidciras.
Comer bon,,: sabem todos que Só na

bula do Norle.

Antes de fazerdes vossas
compras, visitae O deposito de
A. PIN'J'0 & C.

^ QUJTAN1)Aí72
Telephone 3.096 Central

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

fiador
NA

Renascença
Rua Sete de Setembro 203

Leitura Portugueza
Aprende-se a lerem '.'.() lições (do meia

hora) pela njto maravilho-a do grande
poeta Ijiic" João dc Deus. Vontade c me-
liloria, e Iodos aprendem em illl lições,
homens, scnhoitis.ocieaiiças.lixpücadores'
Kaut.is llr.tea o Violeta llraga.—S. José 52.

"Campos 11 ul
Indiiiaçóes scj.eiUilicas sobre, o local'

seu valor c, sua mlii| lação a iiiilividtíoi
enfrni|i,ccidos, ou a lulicrcul- sos.

, Dolliiiger da Graça; Mem de
•Sá 10(sobr) ás 3 I Ü. Toloph. i.8IOcc„lral.

wtí|ãi

23^ i

TeII-s Bier
A cerveja preferida pelas Se-
nhoias (leve e saudável).

Introduzida 110 Brasil desde
18'i5. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 188')
com MEDALHA DE OURO

Eua FlacSHi-ielo 92
anti^tt Cervejaria Lo^os
TELEPHONE 236I

Mobiliário completo
laimlii do Iniliininiito,cilmngolrn,quo

•0 rellIM, vende, piiri'elladi'|„i',ilii OU 'lll
lonjiiuiii, n iiioliflíiirln cninploln de min
ill.-.l, desde IrOlK de iii/.iuhil lllé O» lll-
pele- .lu sala; 114 iiioreiü *iio IihIus com-
jilelHinenlu nuvon. Voi o tratar un mu
1I0 Ite/ciiilo 101.

PIANO
Vende-se um Plcycl inteira-

mciúe novo, mi rua Araújo
l.citão n. 41, casa 16, Enge-
nlir, Novo.

I Chapéos dc sol c bcniiíilas
O 111 lis vaiindii sortiinoiito encontra»
so 111 CASA IIAItllOS.,, praça Tira-
lenlea 11. ii, junto .i Cuniijiiria l'iu-
gresso.

fí. li. — N'csla cusn cohicin-ío
(Ii.mii-os o razein-so concerto*! com
rapi.l.v. e perleição..

3PKTI

E'preciso dominar a multidão
= A

elegância força
ocxlto!

1 Mil
22, Uruguayana, 22
Entro fiulo dn Suttünliro •

Carioca

,.u*e
Ternos por

medida
- DE —

clíeyiots,
djagonaese
casem iras

das melho
res marca,

ingíczas

rf»M!>V
¦W5i

MARCA 
^^ RÉÒiSTR'ADA

GARAGS AVENIDA
Reputada a I- (Hostil ca pilai

Autos de luxo para casamentos e passeios
= escriptorio : rrr

Av. Rio Branco, 161-Tcl. 474 central
GARAGE li 01'TICINAS:

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

Hr^ ¦ '

cura
re-

piiiitinamenle dor de dentes.
Vende-se cm tòdnsas phain,;,-
cias ; não é veneno e nào (íuei
ma a boca.

.Preço líüqoo
Caixa do Correio 1.907

Comer bem só
n.i Transmontana, siiliio
de primeira ordem ; nào
tem segundo pura esta cs-
tação. Venham ex peri men-
taro bom paladar das boas
petisqueiras á portugueza.

Rua da Alfândega 158
Telephone N. 3.059

Rodrigues Salinesâ C.

Paína de seda k...... 2$000
Dita de flexa ",...,. I$000

Bazar Herminios
Praça da Bandeira

Teieph. 2.184 Villa

Perolina Esmalte-pur^
rado, t|iie adquire c conserva
a belleza da pellc, approvado
pelo Instituto de Belleza tlc-1'a-
ris, premiado 11.1 Iixposição de
iMilano. Preço 35>òoo PO' DE
ARROZ PliROLINA, suave
c embcllezador. Preço .j^ooo.
Exijam estes preparados, á
venda em todas as perfumarias
c no deposito deste e de outros
preparados, á rua 7 dc Setem-
bro 11. 201), sobrado.

-tüíj tsvaua.'^üs.tir^áz^í»

DIMHEIRO
;< Kiupii
| zendi

í,nprcsta-se sobre joios, roupas, fa-' 
,s, inelaes o indo .pie represou»

le Valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELEIMIÕNEJL972'.NORTE

ts&itífo . ¦ t átatà vàíüü ¦•• •> - aia&aB ¦émmmÊ&sÊímm

DEITES ARTIFICIAES
NAO OS COLLOQUE V. EX.
SEM EXAMINAR OS NOSSOS
TRABALHOS E PREÇOS.

N. R. A primeira consulta, para ilcmiMhlmção do novo syslcmn cujo {?resultado >'• d..veras surprclicndciilo, não importu cm uumprotnissa algum jjã
para o COllSUlIlIlltc. K9

Dr. Sá Rego, ESPECIALISTA
HÜA DO CAHMO 71. CANTO DE OUVIDOR

RIO DC JANEIRO
11
b.

Curso Normal de Preparatório
As aulas deste curso, vanlajosamenlò conhecido pela PONTUALIDADE, AS.SÍ-

1)1 IDADE e compute-,iria de seus professores fiiiicciomim com a máxima re-
Kiiluridudc.

Corpo ducenle: Dlt. CASTÃO III.CII, DR. MESCÜIK, DR. MENDES ld.
MilIAIt, prole-sorcs do Exleniato, D Pcdioli; DltS SEIIASilÃO IO.VII.-:
AUTItAN DOURADO, piolV-ssoies da Escola Militar; DR. HENRIQUE DE AIIAIí.IO,
primeiro clussillcado 110 concurso do II. Universal em .S. Paulo: 1)11 PEREIRA
PINTO, professor do Collegio Militur; DR. AUGUSTO ANESI, autor de vali., •¦<
tialiullios didaclicos; DR. KI.IINA.MIH SILVEIRA, conlieeido protessor e .,-•.
Aulas praticas de MaTHE.MATICA o idlIMICA. Dous proossores para o estudo .Io
Ullia ,„e-,„a li,,;;!,;,, um da parte theorica c outro pratico, A> notas de aulas 'Jo
polygraplmdas. Mensalidades módicas. Cursos DIURNO e NOCTURNÓ.

Amas de repelirão para os uluinuos .|„e se inalrieulaiwn cm atrazo.

(Aberto (/«s 7 lióvas du
manhã üs 7 dn noite)

A
iuiilni'

,1o do curso foi mudada da rua .lus Ourives•JURUENA DE MATTOS, direclor.
•29 para URUüUAYANA

J. LIBERAL & C.
WBnt Ttmrmvsmuvi .-^rr*- b

Pintura do cabcülos
M.MH. OLIVEIRA linuo caliollos par-lietilarmcute, só a sonhorns, om llciínò,

Actualincntc garanto a maior perleição
no fe.n trabalho. Duração: piatro mezes.
CoíTipJctniuciite inoffensivo. Preparados
recebidos da Europa pelos últimos va-
po--"--

Avenida Gomes Freire „. 108, sobrado.
Telephone n. 5.808—Central.

Dr. Everardo Barbosa
Do Hospital de Misericórdia

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

HU y nu em min
Mliiíisraiais
mm
rf*i:.;jrr,A,Jí'j

DE

Ernesto Souza
BRONCHITE

Roaquidüo, Asllima,
[ Taherculose pnlmonar.

GRANDE T0K1C0
| atire o appcille e produz a

forca muscular.

GRANADO * C. Io de Marco. 14

Plantas
Começando agora a melhor época para

n piai,lação de pomares, ninguém deve
comprar arvores liulileras sem primeirosaber os preços e as condições de venda
de Augusto Fonseca, á rua Mnri/. e liar-
ros D(i!); peçam .catalugos grátis.

HOTEL AVENIDA
O maior o mais importante do
Brasil. Oceiiphiidò a melhor si-

.tu a ção d ti
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores clectricos.
'•'requencin iinniinl de 20.000 clien-
is. Diária completa, a partir de,08000.

End. Teleg. — AVENIDA
MO 1)15 JANEIRO

A FIDALGA
Restauram, onde se rei,nem as melho-

res fumiliiis. Rigorosa escolha feita dia-
riamenle, em ca, nes, caças e legumes.
Vinhos, importação do marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

RUA S, JOSH'; 81 - Telcp 4.513 C.

EXTEKNATO A(JUiNO
Antigo instituto de ensino

primário e secundário, sob a
direcção do Or.ThaophHo Torras.

ioS,' RUA DO REZENDE
Prospectos e informações.

Casa Becthoven, Ouvidor 175:

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

JOSK.MIOUEiZ D'0MIN('.U1!S
'M, largo S. Francisco de Paiila, 44

Telephone 3.81-1-Norte
MENU'
Amanhã ao almoço:

Salada de camarão ao Cabo Frio.
Cuido itcoclhosa.
Sticculento cosido a Progresso.
Ca urú. á bahiana.

Ao jantar:
P 11 i;i ile carneiro no pi rão de batatas.
Cjxiiilvas ,ie frango a Villa llcal.
Caldeirada de peixe á poveira.
Das 11 ás 20 horas concerto de DUO

D'! CÂMARA pelos prolessoics CARLOS
TlXL e LUIS KA.NI7. *

Homenagem a SANTOS DUMONT.

RH

RIO DE JANcIRO
Avenida Rio Branco n. 50

Avisa á ireguezia que está vendendo as 1i
LÂMPADAS «GE-EDISON

pelo seu novo systema americano :
Cada compra de lâmpadas dá direito a um ou mais «coupons» ffl

na seguinte proporção :
Por cada lâmpada ate fii) velas se entregará

100 velas (conimiimi ,
100 velas (1|2 wall)

Dilo
Dito
Oito
Dito
Dito
Di Io
Dito
Dito
Dito
Dito

0

dito
dilo
dito
dilo
dito
dito
dilo
dilo
diio
dito

I coupon

ÜOO velas
•100 velas
001 velas
KOI velas

1000 velas
1500 veias
2000 velas
30,0 velas

3

coupons serão rc-gatados na
Casa Bertholdo, Avenida Rio Branco n. 5o

Os prêmios acham-se indica,,os n.\ lista dc brindes e estão em exposição
permanente na CASA RURTIIOLDO, AVENIDA RIO DRANCO N. 80.

PEÇAM A LISTA DOS BRINDES
Compras a praso não têm direito a coupons

M

Vendem-se
jóias a preços baratissimos : na

rua Gonçalves Dias 37

Mem Valentim
Mlli^«.,ffWvnHjjM'TOTyif»yt».-m^ xsaBBtáat

16 IA EL
pelo f
Estado

£3aranti'ia pelo governo do

Scxta-icira, 26 do coerente

20:OOQ$000
Por i$8oo

"Terça-feira, 
30 do corrente

2O:000$00O
Por i$8oò

Bilhetes á venda em todas
ras lotericas.

as

Telephone n. 991

CASA STAMP
Grande deposito de todos os

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

ção e banho de mar

Especialidades em calçacfes
finos para ambos os sexos

e todas as edades, ao rigor
da moda

9, URUGUAYANA, 9

INT. Teixeira <& O,
LOCAÇÃO DE PRÉDIOS

Serviços Commet*ciaes e Agrícolas
27, RUA BUENOS AIRES

(Antiga do Hospicio)

Stadt JHunchen
Hoje :

Carurú á ba! nana.

Amanhã .
Colossal feijoada.
Grande restauram, ao

vrc, no grande terraço.
ar li-

Pm t,-ii Tiraden tea
Telephone 005 Central

Compra-se
qualquer quantidade de jotas velhas

com 0,1 sen pedras, do qualquer valor c
cautelas do «Monte do Soecorro»; paga-se
bem, na rua Gonçalves Dias n. 117.

heria Vaienttm
Ztíír-iiiiom, 091 Central gjt

PALACE THEATRE

HOJE
ÁM011 Dli MpBA
Notável crenção dn illuslre arlista

PALMYRA BASTOS
que pela ultima vez a desempenha

enlre nós
Tomam parle JOSli RICARDO, A.

CRUZ, ARMANDO, ADRIANA

AMANHA — Festa de homenagem
á illuslre arlista

PALMYRA BASTOS
que, li,,.Ia a actual « toiirnóe », pensa 1

em abandonar o gênero de opereta

Ksiii récitn, que é patrocinada pelo
jornal A NOITE, se compõe dum
acto das operelas :
VIUVA AI.Kiait: — AMOR DE MAS-

CARA—BURRO DO SU AIXaIDI.
e um grandioso intermédio

TIBEAfRO StíLPliByCA

Empresa JOSE' LOUREIRO

Quarta-feira—A's 8 3[1
Esplendido espcctaculo pela grande com-

paul,ia uo

IEIIÍ
Rcgissciir, !•'

PROGRAMMA DE

QUEIR0L0

NOVIDADES
MülTAS Al l'RACÇÕES

Dilhelc
sil , alé

Amanhã
dicadii ao»

i a venda no « Jornal do Bra-
;is õ lio ra.-. Preços do costume.

iitn-roirn—•• Matinée -> oe-
gios v nsjlos dn capital.

lista semana — Eslréa (lo VOUlriloauo
CABALLERO aSTILLQ

THEATRO APOLLO
Empresa JOSli' LOUREIRO

Grando companhia de opera lyrica
liana ROTOLI & BILLORO

ita-

:HOJ£
A's H 3|l da coito

O papel do Manco é gentilmonlc can-
fado pelo leitor BERCAMASCIU

A opcia en, quatro aclos, de VERDI

THEATRO S. PEDRO

Caiilndii pelos artistas Maria Baldini,
Amélia IValielti, L. Borgamasclli, IJ
Marulraiio, M. Fiori, E. Fanluzzi e li.
Orluudi.

Sabbado, 27 -Primeira representação
1I11 opera em quatro actos, do iminortal
maestro brasileiro CARLOS GOMES
O G U A R A N Y
Preços das localidades: Camarotes ile

I», atl$; ditos de*., 16$; cadeiras do
I» e varandas, C$ ; cadeiras dei». -Iji;

galerias numeradas, 2$; geracB, 1S50&.

MEU BOI
..........:.Jx..1.l......

MORREU

THEATRO S. JOSÉ'
Empreza ?*ASC1I0AL SEGRETC

HOJE-24 c!c maio-HOJE
Exhihição do cmpolgant,

grande suecesso em li! aclo
inciros

film de
com .1.000

Primoroso c sensacional imbalhò da
grande fabrica li. MAltTINIiZ Y GL'N-
C1IES, dc Buenos Aires, original dc II,,,!,-
berto Cairo.

Horário das exhibi.;ães:
A' noite—Trcs cessões : ás 0, ás

ás 10 horas.

Prejos das localidades:
Camarotes, SQ ; poltronas, l$000; ge-raes, $5ij0.

¦^¦.¦ji;\à£-
Somente §or poucos dias

THEATRO RECREIO

A".S

Empresa JOSÉ' LOUREIRO

7 0[4, HOJE A*s 0 .Lí

Pela companhia RIlAS.ilo ti,cairo Apollo,
de Lisboa

Primeiras representações da gran,In, ,1
peça de grande apparalo e palpitnnle
ai;t„aliilaile,e„, dous ar tose nove quadros,
de Ernesto Rodrigues, felix Bcrmiidcs a
João Bastos, musica dc Joaquim Ala*
garim

fii
Titulos dos quadros: I», Na Corto : 2°,

O cavallo branco ; 3», Frente á frete;
¦t". Luta designai ; 5», A desforra (apo-
th(Ose);6.', O covil .Ias feras; 7". Pon-
tualidailo bi ilanniea ; 8o, O Eslado-.Maior:
9o, A morte da Agu,a (apothcose/.

Grandioso suecesso ,lesta companhia
cm Lisboa, Porto .; Rio de Janeiro.

Brilhante s mise-cn-srene a. Dcsempc-
nlio a .rigor por toda ,\ companhia

Amanha e todas as noites—A ÁGUIA
NEGRA.

•Si-rjes.

wà


