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do «Winterland» brasileiro
deputado Gouvêa de Sarros demonstra o effeito

pratico de uma aeção enérgica
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/f**/ cima. uma habitação lãciistrc em Pcrnam-
Imco, sobre águas estagnadas, focos de turvas
das espécies ae mosquitos mais communs: culi-
cifléos, anop/ie/inas c steqomias, — transmissor,
este, da febre amarclta e os outros do impaludis-
mo, da filfiriosc, etc. lim baixo, trecho de rua no
interior de Pernambuco, com pequenas casas so-
bre o solo permeável de paredes feitas a «sopapo»
c quc servem de albergue a todos os insçctóS

transmissores de moléstias

A questão do eslado sanitário do interior
do lirnsil, suscitada por um discurso do pro-
fessor Miguel Pereira, encontrou eco cm to-
«los os brasileiros: uns, appluudindo, c ou-
tros, protestando.

O Dr. Gouvôa de iiarros, deputado por
Pernambuco, é dos que npplaudem esse
professor, lílle, nascido c crendo eni Per-
nambuco, elle quc acabava agora de deixar,
depois do qua Iro iiiinos, o cargo dc dii'c-
çtor ile Siiudp Pulilieii de seu listado, fala-
va com os algarismos dos dccuinentos of-
ficiàes.

O Brasil c nm grande paiz de doentes !"Por 
que '.' Serão irremediáveis os nossos

males ?
A NOITE mandou ouvir esse deputado nor-

tista, que acabava tlc estrear na Cumaru
com um discurso tão cbeio dc interesse.

liojc pela manhã, recebendo S. 13x. o nos-
so representante, disse :

— ÍJu, brasileiro, caboclo, conhecedor do
meu Kslado, acho quc o que disse o pro-
fessor .Miguel Pereira í umn verdade.

limqüantò S. Ex; falava, unia expressão
de grande sinceridade brilhava em seus olhos
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Vivos, penctríinles o do uma grande inobi-
Jiduile. Níló se trata só de .Minas: de Per-
Jiiimbuco lambem. O eslado sanitário do
iiusso interior é lastimável'. Tudo «iiiiiiilo
disse o professor Miguel Pereira, em relação
a Minas, adíip.ta-se perfeitamente' a Peruam-
buco. Só as cidades são saneadas no Brasil;
o interior é abandonado. Compare o senhor,
e isto só para reparar em um ilclalho, os
soldados que vem du interior e quc já pus-
Miram por unia inspecção medica, a qual re-
jeita os incapazes, com esses moços volun-
tarlos da Cnpilul, (|ue nem si(|uci foram in-
speucionndos: — a selei cão que nos num-
dum os Estados está muilo abaixo «lo com-
muni da cidade, em matéria «lo mocidade...

Então, doutor, uão ha gente sadia no
Interior '.'

Ha, som duvida. Mus cm que propor-
ção ? lí sc não devem iliiidir os parlanien-
tares com os "valentes" do interior: a ini-
publicidade também é doença. A 1'alla de
equilíbrio do facínora que vem a ser 1 He
pil
patriota
pressão
de para
conder.
dado, o
envolve
guardar
meio dc

.Mas há meio de "destruil-a" ? Acredita
V. Ex. na possibilidade dc sanear-se todo
o interior ?

- lí por que não? Ha pontos do Brasil
que devem offcrcccr maiores difficuldades ;
mus, possível ê. As impossibilidadcs. rcaes
são poucas. Grttnde parte nasce na nossa
fantasia e na nossa preguiça. Leia esle do-
comento official dc 18!)'i. Nello diz o inspe-
ctor dc H.vgieue de Pernambuco : "A varíola
.'iii c enlre nós unia moléstia aecliiiialada,
etc, e que é impossível dc extinguir: uão
fia meio, não ha hygiene que a vença, cte."
E linha razão. De J85G a 1011 não houve
solução de continuidade. Nesse periodo ma-
tou em Pernambuco 2-1.420 pessoas! Eu-
tíefnnto, veja o que se conseguiu fazer. Em
ifllii causara a vnriòlu 1.4112 mortes: no
¦nnno seguinte cresceu o numero de victimas
assustadoramente para 2.'MO ! lím 1!M2 lo-
;nci posse do cargo de director de Hygiene
eom essu triste herança (juiz lazer unia
{prophylaxia a serio. I'ivc o apoio do go-
werno, ate força á míuha disuosição. Vacci-

que disse o )H'Ol'essor M. Pereir;i,
sincero, bem iulenciomido, ê a ex-

da verdade, de uma dolorosa verda-
nós; mas quc nós não devemos cs-
A nossa origem ,iá é de. inferiori-
a nossa raça se desenvolveu o ,dos-
em meio hoslil. Por quc devemos
escondida essa inferioridade, si lia
destruil-a ?
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noi cm massa. Quando um yarioloso era rc-
movido em Irem dc passageiros; do ihte-
rior para o hospital dc líocifc, eu tiiilia in-
formação por agentes meus. qui viajavam,
para isso. cm Iodos os trens. Eazia parar
o trem fora da cidade c vacoinnva todos os
passageiros, no próprio Irem ! Só dosem-
bíircavüm depois de vilécllindos. Houve ai-
guns protestos. Trabalhei c fiz trabalhar
ninilo. Mas veja o resultado: do 2.440 obi-
tos, uo primeiro anuo baixaram a 700, no-•egundo (91ít) a 451, no "terceiro a" ISSrno
qi.arto a ljlj o esle .uni) zero ! Não é vai-
dado pessoal quo nic faz remexer nossos da-
dos c.itallsticos: c a necessidadò de dcniòns-
trar á ('.amara, ao governo, ao Brasil —- a
possibilidade da oura do nosso mal! No ca-
piliilò febre amarei In cousa análoga: cm
1012, Kl victimas: om 191"l (primeiro anuo
da prophylaxih em Pernambuco), baixou a
seis. no segundo a Ires c no terceiro è qiiar-
lo, zero o zero ! Como não havemos do ap-
plaudir Miguel Pereira, si cllc aponta a cs-
triidà saltilar 1 Havia e lin peste bubônica
em Pernãliibuco. Na capital u hygiene a cx-
lirpou, mas no interior ficou uin loco en-
demico o o Estado está trabalhando para
a extirpar; eslá claro quc o conseguirá des-
ile que faça o que fiz. na capital. Piz dis-
tribuir fiÕ.-SOú ratoeiras, foram incinerar
dos 11 mil e quinhentos ratos. Como sc
sabe, os ratos escavam buracos enormes,
verdadeiras galerias. Pois bem: fiz desinfo-
ciar o obstruir 14.022 dessas galerias! Toi
impermoiibilisndo o solo de 1.545 prédios.
Çirlameiito. que para sanear o sertão as dif-
ficuldaes crescem; mas não devemos escon-
der ò que se. pode vencer. Devemos traba-
Ihur piira que o Brasil soja amanhã o mais.
salubre paiz do mundo; más não .devemos
affirmar isso antes dc quc, o seja real-
mente." Que isso c passível, basta ver este
resumo: no qiiatriennio dc '1900 a 1012 liou-
ve, na capital do Pernambuco, 5.185 óbitos,
por-moléstias pcslilentas; no de' 1912 a 1916"íbiivc só 1.4íj;i. TruliaIhh-sc, mas sc ve O
resultado. Tenho iiqui cerca d(. quarenta
pliqlographias do lastimável estudo sniilla-
rio do nosso interior, que dedico paru um
livro. Dessas pliologiMpliiiis, algumas são
lypicas paru fazer domonstraçííé.s da cnm-
plcta ausência ilos principios de hygiene,
liriucipios que cm outros paizes já se cn-
simini nas escolas primarias. Vè ali uni me-
nino tirando água do' poço ? Ali a dous
passos desse poço está o \V. C. O terreno
é arenoso, dc uma permeabilidade completa.
Quem explicará a essa gente que a sujidade
:ili, tão pcrlo, vae inquin.-ir as águas quo be-
bem? Veja ali, na outra pliótographia, como
preparam os alimentos !

Parlaincnlares, profissionaes e imprensa;
eniflm, Iodos os brasileiros, quc lí-ni a feli-
cidade de liahitar cidaclos saneadas, devem
fazer esfoiros para que seus irmãos do ser-
lão venham, lambem, a gosur, tanto quanto
possível, os benefícios do progresso.

I)espcdhi|-nos nssim o deputado Gouvêa
dc Burros, com essas palavras apostólicas.

0 juizo da Historia

P'" 
'¦¦$¦ '¦

(Np '.num 2000)
—Já leste a estatística dos gastos do actual

presidente'.' Dous milhões de contos em uni
anuo! Entretanto, (como os tempos mudam!)
o presidente Hermes, de 19ly o •1914, gastou
apenas 7t)U mil contosí

AS REELEIÇÕES
PRE21DENCIAI5
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0 Sr. Irineu Machado rompe com o Sr. Alcindo

A propo/Itu «Io (lcJieJo «iue lem o Sr. líuéiis
Martins dc vfir ronovndo o sou mandato, dis-
ciitc-so si o preceito dc nossa Constituirão im-
pedindo a reeleição do prc/.idcntc da llcpu-
biini ('-, ou não, um "principio cniislliuclo-
uni".

No enzo lio Pará, llll uma ijiiQSlflo ile leo-
riu c uniu qne.lão dc oportunidade política.

A dc teoria «'• a ilnqiiclc prcccllo. A «lc opor-
tiinidiido politica o a «Ia sltunçúo fliiancclrii
do Estudo.

Em cerlu úpocii, o Dr. Enéas Martins fez
na Europa uniu upcriiçtlo que foi oiiorozliisl*
liiu para o listado. Chegado o momento dc
cumprir os encargos quu iissunilii, nüo ponde.
Tratou mesmo ns respectivos credores com um
(¦'e/ciubaraço um pouco excessivo... Afinal,
estos foram constrangidos u um acordo.

Cnnipreondc-se, porém, que o governo, quo
assiin ajiu. lltto pode ler uma grillldo força
moral, nuiimln preelzar"c«)iiunuiir ncgocliivõos,
«pio vão infnliveliiieiilc ser necossarins,

O ClIZO do Puni foi dos (|uc mais «lezacredi-
taram o llrazll no cslrnnjcíro. lí, assim, ele
uão é, no fim ilo emitas, um eazo lão esta-
cl ti tt 1 como parece. Aiiiiinbá, por força dc
contratos aceitos pelo listado, credores eslrnn-
,|ciros podem querer tomar conta do reparti-
ções publica < lirazilcirus, pondo a União na
COÍltinjcncia «le intervir. Nosso momento, que
é unia probabilidade muito para Iciuer, a
intervenção federal parecerá útil, oportuna 0
solicitada...

Compreende-se, portanto, que, já por unia
queslão do política nacional, porque, graças n
iir.lncneia dnquclc perigo, os govornanlcs do
Porá vão precizar dc confiança do poder ceu-
trai; já por nina questão do politica interna-
cional, porque é necessário que náo permane-
çani nos seus postos os quc contnibulrnm para
o nosso descrédito no ostran.jciro — deve
(lo/.c.jur-se uma mudança da jire/idencia do
listado.

Mas n questão do doutrina não deixa de
ser Importante.

A Constituição não definiu quais fossem
os "princípios constitucionais". Parece, en-
trcthnto, difícil mio incluir nesse numero os
que entendem com a divizáo o formação dos
trez poderes.

O que distingue uma republica dc nma
monarquia «'• u teinpornriedude das funções
do chefe do governo. A elotividode por si só
não basta: a Polônia já foi uma monarquia
eletiva; por ocuzino da morte de cada rei,
clejià-sc o novo. Todas as providencias con-
slitucionais para iisscAurnr a têmporariedado
do chefe do Poder lixícutivo são, portníllo,
principios constitucionais.

Todos sabem o (pie sucedeu no México.
Porfiirò Diaz achou na Constituição a prol-
bicão dc reeleições prezldcnciais. Conseguiu
quo a rovogasscin só pnrn uni segundo o ul-
iinio período. Obteve assim qne se fizesse, por
escrito, de um modo taxativo, o que é apenas
tradição nos Estados Unidos.

Reeleito, tendo desse modo, tido oilo anos
pára manipular todos os clemenlos dc quc
precizava, alcançou uiiiii nova revizáo con-
stilüeional que não limitava as reeleições.
D'ai cm diante, montada a máquina, passou
a fazer renovai' o seu manda lo do quatro em
quatro unos. Mas isso mesmo lhe pareceu
aborrecido. O prazo era curto: fez com quc o
prorogiisscni para seis anos. li, assim, ponde
perpetuar-se no poder até quc uma revolução
o pòz fora. li o México cíiiu na anarquia, que
Iodos estão observando.

Ha quem louve aquele detestável e corrupto
governo do México e alegue, para provar as
suas virtudes, o eslado lamentável a que o
paiz passou, desde que ele deziipareceu. Mas
esse estado provou somente qne o governo dc
Porfirio Diaz não organizara de modo algum
o paiz. lira nina oligarquia pequena c corru-
piora, que fizera apenas unia admirável cam-
punha do reclames lia Europa. Sob nina apa-
rencia dc progresso em limitada zona, havia
unia opressão cruel, pezando sobro u maior
parte da nação.

Um medico, qne, para impedir as hemopli-
zps de uni tiibcreulozo lhe tapasse a boca com
n mão, teria de ver, ou o doente morrer sufo-
cado, ou o doente csciipar-se-lho iiiiiii esfor-
ço violento. Esse doente foi o México; esse
medico foi Porfirio Diaz. Quando o primeiro
(lezembaraçoti-sc «lo segundo, não peioroü,
por isso, a sua situação. Mostrou apenas quc,
ilo contrario do que o medico fazia crer, ole
so achava cm estado gravíssimo.

O rejinien uns reeleições é o dos Piirfirios
Diaz. Por aí sc. chega á constituição de ver-
'ladeiras monarquias; por ai se suprime o co-
úuterístico essencial das republicas, quc é a
temporariedade dos chefes dn nação.

Todos subeiíi «pio nos Estados Unidos é
uni "principio constitucional," que o píezi-
lente só possa ser reeleito nina vez. Isso hão
.stá escrito cm parle, alguma; mas firmou-se
:.ns tradições, em um povo que está habitua-
.Io a respeita-lus, tanto como os textos mais
expressos.

Nu França, as leis constitucionais não coji-'aram do cozo c houve uma reeleição; mas'ambém ai as declarações recentes de Eoubct
i Fallieres estão firmando o principio que
impede as reeleições.

Esse principio, a nossa Constituição não o
deixou ú mercê das tradições: formulou-o ni-
tidamente.

Que são afinal os "principios conslitucio-
nais" ? As normas mais importantes sobre as
quais assenta o nosso rejinien. E' impossível
não cçnipréendcr entre elas o preceito, queimpede, a perpetuação dos governantes uos
seus cargos.

Assim, «pior pelas considerações de oporlu-
nidade politica, quer pela} questão mais alta
dos principios constitucionais, a reeleição do
Sr. Enéas Martins não pode ser dezejavel.

Medeivos e Albuquerque

e denuncia a cooimantilta Sodré,
Mendes Tavares & G.

O >JÍ>SSO SERVIÇO DE
INFORMAÇÕES
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Temos o prazer de noticiar que já con-
seguimos obter mais vinte correspondentes
tclegraphicos espeeiaes, realisando o pro-
(jiainuia a que lia dias nos referimos. Esses
correspondentes eriviar-iiós-ãò noticias das
seguintes localidades:

Espirito Santo: — S. Pedro dc ltaba-
pou ti u,

Estado do Rio: — Paquequer, Paraty,
Palmeiras, Mambucaba, Parahyba do Sul,
Rio Bonito, Manoel de Moraes.

S. Paulo: — Oity, Miragem, Motta Paes,
Limoeiro;

Paraná: — Morretes';
Minas Geraes: — Monte Bello, Mathetis

Leme, Nova Granja, Ozorin dc Almeida,
UiMloya, Pavt Nazarcth.

Deinos já cantil do quc vae occoiTcnilò nn
política (Io DlSlrtclo Federal. Narrámos quc o
Sr. Irineu Mnclndo eslá para romper com u
Srs. Alcindo (liiaiiiib.ir.i, Mciulcs Tavares c o
profollo, Honlem aecresccnliinios que esse
loniplinonln oslavu por horas. Hoje procura*
mos o Sr. Irineu u lhe podlinos Infóruincjõus
(l senador enrioca não viiollluu em lilstorlni
os fados o o fez nos seguintes lermos:

domo sabe, (iiuiiido funilàmos o Partido
llopubllonuo Autonomista diversos chefes po-
lilieos prclemlcrnm iue eu c ¦» seundor Alcln-
do Guanabara fossemos pela assembléa in-
vestidos dc poderes para conjuntamente pro-
cedermos á orgunlsaçáo do um pari ido e á
escolha ilos candidatos ás vagas dn Cniuarn t
do Senado. A assemblcii teve Ipgnr cm fln
dc agosto. Sendo eu ipiem «levia propor a
Indicação ilos nomes dos encarregados dessa
reorgiiiilsaeáo e escolha dos candidatos, po:
um dever do Iciildiide c gentileza, mio qui/
assumir altitudes dc chefe c fiz queslão dc
quc fosse apenas designado para aquelles
misteres o senador Guanabara, «pie mo havia
fiffirmndo que nüo daria um passo sinão dc
accordo eomniigo. Nessas condições propliz ú
assembléa c cila aecellou iiiiaiiinicmcntc a mi-
ilha indicação, dando plenos poderes ao Sr
Guanabara para rcorgunisiição do partido c
apresentar ns candidatos. São passados dons
mezes e meio c alé hoje não sc fez cousa ai-
guina para a orgiinlsação do partido e quanto
á escolha dos candidatos, sabe o publico o
quc decorreu. .\"io ha, pois, um partido, mas
umn outorisuçfio para organisal-o e á qual
não se deu execução. Quanto aos poderes pa-
l'u a escolha ilos candidatos, dados na assem-
bléa de agosto ao Sr. Guanabara, elles cildli-
curam cm conseqüência do adiamento das
eleições.

Eni, entretanto, informado lia alguns dias.
por uni deputado federal, quc o Sr. Mendes
Tavares se havia coinpromctlidò com o prc-
feito Sodre a apoiar a candidatura Sallcs Ei-
Hio para a eleição de abril de 11)17, pelo 1!"
districto; Perguntei ao Sr. Guanabara si elle
tinha sciencia desse faeto. O Sr. Guanabara
intorpolloii o Sr. Mendes Tavares e esto
negou.

Eli inlcrpcllei o Sr, Sodré, pelo teleplione,
c elle me confirmou que realmente linha ob-
tido do Sr. Mendes esse compromisso, dando-
iue as razões que o levaram a fazer esse pc-
ilido aquelle intendente. Quando se «leu a va-
ga dc presidente do Conselho, o Sr. Alcindo
levou a indicação do Sr. Mendes Tavares ao
Sr. Antônio Carlos para preenchei' aquelle
cargo. Tendo sido termiiiantemcnle recusa-
do, foi, então, escolhido o Sr. Geluliò dos
Santos, quo declarou no Conselho haver sido
indicado pelo Sr. Mendes-Tavares.

Por occasião do embale no Conselho entre
os Srs. Mendes o Alborico, com relação á Tc-
loplionicá; declarou esle intendente que o Sr.
Alcindo não havia sido ouvido sobre a que-
nlão, cmquanto iiqiiellc outro intendente' ul'-
firmou quc cllc estava investido das funeções
dc "leader".

Ora, não existindo um porlidò ainda nrga-
nisado; não so. procedendo a nenhum acto
de organisiição; não existindo unia agrétiiia-
ção constituída regularmente em partido,
qual será a nossa situação para a escolha dc
candidatos ao próximo pleito? Teremos de
prõscgiiir na mesma situação anarehica, prc-
dominando a vontade exclusiva de um liiten-
dente municipal manobrando com a Preffeitu-
ra, como já o estão fazendo.

Devo ainda lembrar-lhe alguns antecedeu-
les, para dizer-lhe quc não ha nenhum rom-
pimento da minha parte com o Partido Au-
tonomista, cm cujo programma collaborci,
acecilando-o. Ha apenas da minha parlo ro-
claniaçõcs quc não podem deixar de ser at-
tendidas. Magoei-me extraordinariamente eom
o faeto dc não haverem sido lembrados para u
presidência do Conselho certos nomes de in-
tendentes meus amigos e fiquei tanto mais
contrariado quando soube que o resultado dá
votação obtida pelo Dr. Gétiiliò do.s Santos
foi iiltribuidii exclusivamente ao intendente
Mendes Tavares. O prefeito, indo narrar a
uma alia personalidade politica esse resulta-
do, exclamou, referindo-se ao intendente Meu-
des Tavares: "Viu a força do homem? Só
houve uni voto contra o Gotulio..." Compre-
hende-se que o domínio exclusivo de um in-
tendente fortalecido pelo apoio dn Prefei-
tura produzirá fàlnlíncnte a organisação dc
uma oligarohiii ou de um corrilho dentro do
partido a orgatiis.ar-.1e, o quc não pode ser
uma aspiração para esie c nem um beneficio
paru o Districto. Quero, desejo quê se orga-
iii.se um partido forte, livre dá calamidade
dos corriilios o tendente a servir ao Distri-
elo, cumprindo o seu prograinnia.

—Sfiis «piacs são as outras reclamações quctem a fazer?
-—A primeira .io refere a unia organisação

partidária regular; a segunda, não possoconcordar eom manobras que tenham porObjcctlvo difficullar o alistamento das cias-
ses commcreiaes, operários e do.s funeciona-
nos públicos. Apresentei exactamouto asemendas ao projeclo quo está no Senado pu-ra iiUender a pedidos de associações de fun-
cçionarios e aos desejos das classes commer-
ciacs, Apoiam-n'a o querendo immenso a sunapprovação os íuiiecioiiurios públicos e osoperários, entre o.s quaes os do listado, quesó ugora obtiveram tres dias do licença paracuidarem do alistamento.

Gomo lodo o mundo sabe, o Sr. senador
Guanabara oppõe.-sò á sua approvação; eu
cumpro o meu dever dc sustentui-u paracumprir o progr.iminu do próprio partido, OSr. Guanabara diz que, si o presidente da Ho-
publica acceilar. as minhas oniendas, S. Ex.
estará por cilas. Vou ciilender-me com o Sr.
presidente da Republica para expor-lhe quo

C".láo jogando sobre os seus honibros Ioda a
rcspiiiisabiüiliiilc decorronlo das difflculdiulos
do nüslniiioiito, Conheço profiuidiimênlv o Sr.
;)i'osl(h>iito «Ia It./piihlica paru affinnar que S.
Ii.\. náo se qpporá ás cmiiiilas (|uc propuz. li,
11I, acaso, niiinlfosloii alguma ro-lricção a cllus
foi porque não lhe apresentaram 11 questão'em lermos e S. Ex. foi illudiilo. tini teiveiri
logur qucixii-iuc de náo linvér sido até hoje
salisfollo o compiomisso assumido com o:
meus amigos, quc fizeram parle do Conselho
eleito ini 11)10 o dissolvido cm -I (le janeirodc 11)11 pelo marechal Hermes. Tendo eu «¦
meus antigos amigos combinado fazermos 11
fusão c devendo nus futuras coinblnaçõei
entrar cm chapa para intendentes elemento
dus duas correntes quc se uniram, era necci
snrlo liquidar o debita por subsidio dc «pu
elles eram credores, por sentença do judicial•lá o Sr. presidente Wencesláo. desde a pre-
feitura Rivqdiivlii, havia nesse sentido con-
versado com o l»r, 1'cdro Tavares c depor
Commmlgo O o Dr. Ernesto (iiircez. l)aildo-if
scgiiinicnlo np pcójocto 110 Conselho, obston

1 -u:i marcha soli'11 nllegação de que a pre-
sidenfe «Ia llcpubiicii a isso se oppnnlia
qu.indo verifiquei pio isso mui era exacto t
os olislaciilos vinhaiii dc oulrcni o nâo de
Sr. Wencesláo. Tcta-sc de uma sentença ju-
diclnlj piissndn em julgado, o quatorze vezes
o direito tios meus amigos foi reconhecido om
diversos trilmiuics o instâncias. Ha cerca de
sois annos hilnniqs e vencemos nos Iribunaes.
Querendo o.s meus amigos liquidar o pleito,o Sr. Hivüduvia poz como condição quc S(.
desse uma autorisação nüo para totalincnt;
quantia certa eni dinheiro, mas paru entrai
em accordo, ilcvcivlo o piigamciilo ser feito
em apólices e com os abatimentos que cllc
prupiizessc na rculisução do accordo cm be-
neficio da Prefeiluru. Assim se fez, tendo 01
meus amigos licecilúdo iodas us ImposiçScf
da Prcfcilnra. O .l.olal das liquidações não
chegaria assim nem a 400 contos, disposto*
como estavam os autores judieiucs a transi-
gir e a ceder ) máximo possível. Queriamapenas executar a sentença passada cin julga-ilo nos aulos da appcllação eivei jiilgridnem iiliim.-i instância pelo Supremo' Tribunal.- -Então, pelo «1110 nos diz, V. Ex. não rom-
pou com o P. ft. A.?.'.'.

—Náo posso romper com aqnillo quc ainda
não existe. Quero quc so organisc, com leal-
dado, um partido, não para uso dc 11111 corri;
Iho, nyis pnrn o bem geral do Districto, ser-
vindo aos ideacs da colicclivldndc partidária,não aos fins individuaes deste ou daquelle
grupiiiho o cumprindo com sinceridade o seu
programam,-110 qual sc incluo o da rcorga-
nisação eleitoral o o da verdade do alista-
menlo. Começar a nova vida logo por mano-
bras que visem positivamente o contrario do
que havíamos promellido ao .povo do Distri-
elo seria a fallencin «lesse partido e a nossa
queda inevitável. Pelo quc vè, si Im culpas
ou falhas, não são da minha purto. Fui ciei-"
lo para servir como embaixador do Distri-
cio e no meu poslo defenderei os interesses
;la população, do commercio o das classe*
trabalhadoras, resislindo aos quc neste mo-
menlo só cuidam dc augiiicniar os encargos
do povo sobreciirrcgaiido-o com despesas c
láxiis onerosas numa época cm quc o doses-
pero do contribuinte o o do consumidor inestão começando a lcvál-ò.s á convicção dc
que a suii sulv.içáo' só poderá ser encontrndii
110 remédio da violência c do levante em
massa.

HOSPITALIDADE
O brasileiro do interior não lana os pésdo hospede, como no tempo tlc Abrahão.
A anua c tão escassa cm algumas regiões

quê:v.ssa tratamento seria um luxo, um des-
pçnlicio censurcwál.

A hospitalidade tomou outras formas, úsvezes bem ruinosas.
1'inti família modesta, que se. l)& no inte-rior, % obrigada a hospedar parentes de cer'-mania, o único recurso que tem, no dia dadespedida, é requerer ao juiz a faliencia echamar credores a rateio dos moveis.
Graças a esse sustenta dc. encontrar, cmtoda vasa onde se bale, ceia e pousada, fa-Cunhas quasi inncrosiineix se. podem reali-sar. Por exemplo, as tio major Eíesbdo.
Este major, do Sem, Frio fez uma ve-uma viagem daquella cidade, a Victoria ãcavallo, uluxentas léguas, para cobrar umaclmida de vinte, mil réis.
lima vez elle se hospedou em casa de vmcompadre, com intenção de demorar quinzedias. Ao fim dc uma semana chamou o ca-murada e. disse-lhe :

Vá buscar os animaes ao paslo.Mas o patrão não disse que ia demo-rar quinze dias '!
—-Escula uma cousa, João: oocâ a ouchoras se levanta de. manhã ?Ora esla ! levanto-me antas do solh como e que voeè acorda?Com o cantar do quilo.Você ouviu elle cantar, hoje de manhã.-rNap, senhor.

Nem eu.
E que lem isso ?

/„r,(Í",f. 
'•¦"•¦ fM'> ¦*" *em que já cetnemostudo quc havia na casa. As gallinhashiá seforam. O gaito, que í o que sa deixa porultimo, nao cantou hoje; signal de qúe/jáfoi honlem pnra a panella. O remédio ècnlrouxar o falo e. seguir. .

O camarada obedeceu, e dahi a pouco par-liaomaiorElesbâo 1 obsequiar outro conhícalo, seis léguas adeante.
n.

A PIRATARIA AI.I.K.MÀ
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tapavam-se de novo as
relações entre os Estados

Unidos e a Aliemanha
O caso tio «Marina' c uma

. grave violação das pro-
messas alleniãs

NOVA YOIM*, 1 (A NOITE)- o corrosiion*
dente especial «Ia "Iniicd Premi", «-m Lon-
(Ires, Sr. Kdlllirdo liceu, nn mui cliròlllca din-
riu sobre os itcoulcclmcnlinj, «li/, o auguiiitc:- ,.,„.„„.,.„,„,„„ dertoj ultimes ilmw

à$6m'-. ¦'
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o Sr. lielhindnit-IInllwcq, quc. os partida-
rios do almirante von Tirpitz querem der-
rttbitr, afim tie que. se possa lazer imitia-

cavchuenle. u campanha submarina
dias fazem o publico ini;li'z acrodilar que S
Alleniaiiliu já modificou o seu anilho lomina
de "Derrotar a Inglaterra, custe o que eus-
tar". Aijorn, a .Allemanlin quer apenas vencer
a Inglaterra e «luminar o presidente Wilson.
Os^ lorpédenmenlng, jiclos submarinos alie-
mães. «le navios belligeruntes o neutros nua
costas dos Estados Unidos foram renlisados
para crear dilfii.uldndcs no presidente Wil-
xon nestas vésperas das eleições presiden-
ciacs."

O Sr. Kocn faz em seguida uma analyse «Ia
siUiação Ínterim «Ia Allcmanha, com a opi-
nião publica dividida cm tinas Rrnndes cor-
rentes, uma favorável á campanha sulimari-
na implacável, mesmo quo isso leve ã guerracom os Estados Unidos, e chefiada polo cx-
ministro da Marinha, almirante von Tixpitz,
e outra contraria ;'« activldade dns sulntiari
nos. chefiada pelo chanccller do Império, Dr|
Bcthmaiín-Holhveg. A primeira corrente pro-mette tritimphar, porque tem a maioria no
Reichstag c o apoio dos pan-Rcrmanistas. Asituação do chanceller «i muito critica e podo-se dizer que apenas o sustenta no governo,neste momento", o apoio «Io von Mindcnburg
chefe do esiudo-maior. Sem este apoio, c cer-lo que o Sr. Hèthmanii-Hollweg jú teria sido.obrigado a demiltir-se. ."íMiis — prosegue o Sr. Keèri — a situação'
parece precipitar-se agora com o torppdea-
mento «In ".Marina", quo «'• a mais gravoviolação dns tiromessns feitas pela Allema-nha aos Estados Unidos.

Entrevistei os armadores do "Marina" odiversos altos funccionarios do Almirantado'
britannico. K Iodos elles são «lo opinião quen situação ó muilo gravo. As declarações deiuns e «le outros coincidem com as que fize-'ram, soh juramento, perante o cônsul norte-'americano em Quee.sl.own, os sobreviventes inorte-americanos «lo "Marina". Comprova-se'assim quc o vapor estava desarmado e que1foi atacado de surpresa, durante uni tompo-íral. O "Marina" não tentou fugir e navegararumo de oeste, não transportando provisões'nesi outra carga que fosse considerada con-trilhando de guerra."

O Sr. Eduardo Keen. íaz ainda outras consi-',deraçõos o termina:"A pena de Tr.lião exige qu0 n Allemanliarcsliliia lonciadu por tonelada dos navios queos seus submarinos afundarem. Isto é cousuresolvida que virá a siiccciler, no «,ue diz re-.speno aos paizes alliados. Mas c necessário'inculcar estas mesmas idéas aos pnizes lieu-tros para que a Allemanlia, sentindo os nc-riços que a ameaçam «te verdade, deixe dedestruir, como está fazendo, sem a menorconsideração, os vapores neutros quo pacifi-emitente sulcain os mares."
As informações do cônsul em

Queenstowu
NOVA YpHlf, 1 (A NOITli!) - O bèpãrla-menlo do listado recebeu nm lelogramma docônsul em Oueer.slowu annunciando quc dos.cincoenta,p sete norte-americanos quc haviaa bordoi do *,'Marina" morreram seis. Os res-tantes 51 já foram salvos. '

Os torpedeamentos nas' costas por.
tiigiiezas
L1SIÍOA, 1 (Havas) — São esperados bre-venicnte nesta cidade os náufragos dos vapo-ícs torpedeados ao largo da costa do Al-garve.

» mtm ¦-
NA CÂMARA

O Sr. Costa Ribeiro, que presidiria Tiojea Câmara, si houvesse sessão, á hora re-
gulamentar, declarou que haviam comnare-ciüo apenas 29 senhores deputados
„„"- 

Honra e gloria! - exclamaram ai-
guns. L nao houve mais nada.

Está convocada para depois de amanhãa commissão dc petições c poderes, qucira julgar das eleições do 2" e 3° districios cia Bahia, a's quaes se aprcseritáràTnapenas dous candidatos: os Srs. Seabra eKaul Alves.

As manobras do Exercito

Os voluntários do 3> regimento, mim avanço furtivo, nos c,/,,-/,„vA cm a artilharia, nem as metralhadoras sãó tão
dos Affotisos.
temíveis ali c

São esses ns
o mo as cobras

mais üeriffo
traiçoeiras

sas excretei'*'
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JÊcos e novidades
Uu uns vinte nnnos u...i-> nu menos houve

íj.rsiii «<\.|ii.i'..|..|i «'iiiiuii) «io uin ii,. Janeiro um
«:»ub. Um Munlcipnl «pie lo cclebrisou pelas tal-
«Mtruai e biinilnllmlrii-i «pie prntiemi. A im»
lircusa de enlfio, Jú tomada du umn destins
crises de disrrclu reserva quc de vez em qiinn-
do iisshIIh certos Jornaes, niln profligou com
m di-vidii energia o procedimento inenrrectis»
slino dns intendente», prorognn.lo contentos
«scumlulusos, i- fazcnilu novas o immorucs
concessões, multns dns (|unes ntó bole entra-*nm o drscnvulvlmculo da chlndc, Mns o po»
v», que mio ti tão tolo como multa gente acre-
«lit.i, na» poupou aos Inicndciites ns mais
.duras uiljectlviicoes, ile quo, ai bis, muitos dei»
'lês "snnflehaviun", alardeando pelo conlra-
rio, com um descaramento digno da ainiur
¦dmlrução, n «jiinutlilndo o a qualidade dns-irupimis quc haviam cngulUlo. Cnnla-so «pio
110 dia cm que esse Conselho terminou o mau-

'dato, uma manifestação popular, tendo il fren-
to um estandarte onde sc lia "Consclho-Gue.
Ia", se dirigiu no largo «In Mão do Bispo, para
lõvnr ns despedidas du povo nos, seus vorazes¦ legisladores. I? nto* bojo, nus volumosos nn-

'unes dus immornlidndc» iniiuii-ipucs, depois
«Iil Itcpublic.i, o "Coi»OlllO»Cuola" parcela
«Jcstlnndo a deixai' uma fuma imperccivcl e
insuperável...

.. • ..
Será possível que o ncluiil Conselho Muni-

cipal se aproveito do npugiir dus luzes do sem-
inundai.> pnra se igualar uo "Conselho títie-
la" '.' A impressão dos seus últimos actos e
pavorosamente alarmante. Com uni lntor»
vnllo apenas de poucos «iius, clle sc atirou
«leinssombradnmcnto a tres bandalheiras «Ias
piais indecentes, iimnoraes e nlndrnndns
«,ue têm nnssiido por aquelle dcsiifortuiiado
«dificio de pinturesca arcliilccliirn, onde sc
fazem ns leis municipnes. Primeiro veiu a
bandalheiras do-,' tclcphoncs; dias depois sou-
lie-sc da negociata do Matadouro; c liou-
tem, obsubrcpllcinmonle, surgiu u reforma do
«onlrnto dn Companhia Ferro Cnrril Carioca.
Tem-se a impressão dc quo o Conselho, ali-
rnndo-se de uma só vez a todos esses nego-
cios, procura atordoar o espirito publico, na
esperança dc que, pelo menos, uni ou dous
passem despercebidos. Não sc pôde compre-
hender dc outra fôrma essn ultiluile exquisl-
tissinia e inexplicável de uma corporação le-
gislativa, nos sem» últimos dias dc mandato,
tratando de pròrogar concessões ainda com
vários anuos de praso, c batciido-sc desespe-
radamente por essas pròrogaçõos, deixando
sem solução «íuestõcs muito mais opportunas
e mais urgentes.

- • 2• •
A ultima monstruosidade do Conselho é a

íeforma elo contrato elos bondes du Santa The-
reza, hoje publicada. O parecer favorável a
essa reforma é um assombro de audácia e dc
coragem. Depois de vários.considerandos, en-
tre os quaes a "allegaçáo de que favor iden-
tico foi concedido ás suas congêneres", as
commissões do Conselho opinam pela refor-
mn, sob a base das seguintes vantagens c ônus

• para a companhia c paru o publico. Vnnta-
üens para a companhia: cm vez de perder todo

o seu material fixo c rodanlc, quc, de accor-
do com o contrato actual. ficaria pertencendo
á Prefeitura, na expiração da actual conces-
são, a companhia teria uma prorogação —
jüiás prorogação dc prorogação — porque o
.sctual contrato já é uma prorogação — de
contrato por mais trinta e cinco e'15) anuos.

Mas, como a Prefeitura não pódc dnr de
mão beijada esse favor formidável, sem com-
pensações para o publico,, a companhia OBBI-
CiA-SE A MANTER os preços actuaes, cora
excepção do abatimento de um tostão na pas-
sagera de "ida e volta" para o Curvello c
para o França, e duzentos réis, para a Lagoi-
ailia. As passagens, mesmo dc "ida e volta",
.para a porta da Ladeira, para Paula Mattos e
para o Sylvestre, não soffrein diminuição 1 A
companhia, em troca da prorogação da pro-
rogação do seu contrato, OBRIGA-SE A MAN-
ÍTEL-AS nos preços actuaes!

A companhia é ainda obrigada a prolongar
ja sua linha da rua Joaquim Murtinho á rua
Kiachuelo, pela rua Muratori, no praso "im-
prorogavcl" de dous annos, "salvo motivo in-
dependente da sua vontade", para o serviço
de cargas e bondes dc 2' classe, e "quando for
necessário" — apenas quando for necessário.

.— para passageiros de primeira classe. Obri-
ga-se ainda a duplicar a sua linha entre a cs-
tação da Carioca e a ladeira de Santo Antônio,
serviço que interessa exclusivamente á pro-
pria companhia, para o serviço de manobras,
a estabclecr bondes de segunda classe, "já
existentes" c, finalmente, a conceder 50 0|°
de abatimento nas passagens escolares!

Esperem: ha ainda uma obrigação, um ônus
.formidável para a companhia; cila se obriga
a sujeitar á approvação da Prefeitura, dc ciu-
co em cinco annos, os seus horários.

Essas são as obrigações. Mas. o contrato
acautela os interesses do publico deixando á
vontade da companhia, toriiando-lhe FACUL-
fj? ATIVAS ns seguintes condições: empregar
carros-reboques, supprimir o plano inclinado
— essa suppressão é uma velha aspiração
da Carril Carioca — prolongar suas linhas
pelas ruas do Curvello e Monte Alegre e cs-
tàbeleccr bondes direclos. Tudo isso E' FA-
jCULTADO á companhia, em troca do favor
ide se pròrogar por mais 3o annos um contrato
prestes a findar, e quando todo o seu mate-
r.al fixo e ròdante deveria reverter á Prcfei-
ttr.ra, sem indemnisação de espécie alguma 1

Salve-se quem puder!...., on.

A CONFLAGRARÃO OA EUROPAURQPA«¦»vsV"»^">->
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A SITUAÇÃO IÂNTRI* OS ESTADOS
UNIDOS K A ALLEMANHA

O que dli um funeclonario , do
Departamento de Eslado
NOVA YORK, 1 (A NOITE) — Nos círculos

offlclnsoi de Washington infornuvso que u
¦lluuçuo creadn pela nova pliase da campa*
nha submarina alterno" «• multo itrave e an.ca-
ca provocar o rompimento de relações entre
oa l-Mailon Unidos e a Allemanha.

Uma alta personalidade do Departamento de
Estado, ouvida a respeito, fei estas declara»
çfies:- li.l» «nmprovado, pelos depoimentos |n*
radas feitos perante «w consulndos pelos ri»
iludam, norte-umerlcanus sobreviventes do
vapor "Ui.vviiiiinori"", torpedeado a 20 de ou»
lul.r.i por um submarino allcmão, que a tor»
pcilcainciito foi feito sem aviso prévio o queos cacalcres que conduziam os náufragos fo»
ram alvejado* pelos tiro* de um canhão que
possuía o submarino. E', portanto, uma du»
pia falta praticada pelo 'submarino allemiio
quo violou as promessas aolemnea feitos pelaAllemanha. Mal cate «us.» do "Itowanmoro" c
constatado, nume o do "Marina". Este vapor,
conformo iih informações ofílclncs recebidas,
não caiava a serviço do Almlrantnde brltan»
nlco, não eslava fretado pelo governo inglcz
e não ron.luziii carga de nenhuma c.pccte
que pudcgse ser considerada contrabando de
guerra. Ern, pois, um pacifico navio mercan»
te, vaslo, quc atravessava os mares, Foi tor*
pctlcado ha tres «Iius nr..s condições mais des-
humanas que hc possam imaginar, Havia a
bordo 57 cidadãos norte-americanos, dos
quaes morreram seis, segundo oa depolmen*
Ios enviados pelo cônsul dos Estados Unidos
cm Qucenstotrn. O presidente Wilson não po*dci-á tolerar esto novo attentado. A situação
i- grave, porque a Allemanha, embora o quei»ra, não poderá justificar estes dous casos,
occorrldos com differcnça dc tres dias, quasir.as mesmas paragens,"

Os jornaes referem-se a este assumpto lar»
gamtntc, sendo todos unanimes cm salientar
quc a situação «'• grave.-». mm* <m

NA FRENTE OCCIDENTAL;
¦«>>.»

A situação

A grossa bandalheira
DOS TELEPHQNES

OS MYSi.lHIOS J,._
.ITiJCAHI,.

Os espertos Iruos da Light

LONDRES, 1 (A XOITE) — O salicniãos le.
varam a effeito hontem, no saliento que fazem
ns tropas aluadas ao norte dc Suüly-Saillisel,
violentos c repetidos contra-ataque", visando a
reconquista dns alturas que recentemente per-deram. As forças iniilczas e francezas fazem
juncçâo naquelle ponto, dc fôrma que os dous
exércitos aluados foram attlngidos pelos ata.
quês allemães. O inimigo nada conseguiu, ape.
zar dc ter utilisado enormes massas de sol-
dados.

Emqv.anto os allemães atacavam esse sector,
ns inglezes, proseguindo nas suas operações aonorte de Lesboeufs, tomaram mais algumastrincheiras ao inimigo o fizeram uma centena
dc prisioneiros. Os francezes, ao sul do rio,
na rcgiún dc Biachcs, tanibcm fizeram alguns
progressos.

EM VERDUN — Os allemães não se confor-
mam com a victoria alcançada pelos france-zes ao norte de Verdun Hontem contra-ataca»
ram desesperadamente as novas posições fran-cezas entre Thiaumont e Douaumont, aprovei-ti.ndo-se das novas divisões de reforço queacabam de chegar aquelle Sector .

_ Os allemães fizeram uso, em larga escala, deliquido» inflammados, de bombas asphyxiantes
e de gazes lacrymogencos, mas apezar disso nãoconseguiram avançar nem um passo. Por todaa parte foram repellidos com enormes perdas.Os francezes fizeram novos progressos cm di»recção ao forto de Vaus.
A derrota de Verdun e as descul»

pas allemãs

- • -s •
Hontem, ás 20 e poucos minutos, passaram

pelo largo da Lapa, vindo-, da avenida Meu
de Sá, como um verdadeiro cyclone, dous
automóveis da policia: nm "double-phac-
ton" e o celeberrimo "Pope" 2.499, que fin-
ge de carro particular para passar desperce-
bido quando em serviço particular do chefe
ou dos paredros da rua da Relação. A pas-
sagem explosiva desses vehiculos causou um
certo pânico naquelle trecho tão movimenta-
do da cidade;- uma pobre mocinha, quc ia
acompanhada de uma creança, caiu no pas-
seio fronteiro a um dos cafés da esquina,
quando fugia espavonda. A creança teve o
rosto e as pernas feridas. E o próprio guar-
da-civil de serviço, si não se atira para um
lado, ficaria debaixo de um dos endemoni-
iihados vehiculos.

Que seria ? Que seria ? Para que áquella
correria desabrida ?

As interrogações foram logo explicadas.
Minutos depois o "landaulet" do Sr. Dr. Au-
relino voltava rebocado pelo "double-phac-
ton" e o chefe de policia e uma pessoa de sua
familia, quc se dirigiam a uni theatro, pas-
savam no celeberrimo "Pope" 2.499, o tal
quo finge do carro particular, para passar
despercebido...

A mocinha assustada e a creancinha feri-
da só hoje ficarão sabendo por cjue aquclles
automóveis passaram pela Lapa uaquclla
disparada... E' quc oa "chauffcurs" atten-
diama um chamado do chefe de policia,
que tinha pressa em chegar ao theatro, paranão perder os primeiros compassos do "Amor
de mascara"...

PAUIS, 1 (Havas)'-- Os boletins francezes e
allemães reconhecem que, .cm .conseqüência Jomão tempo, se estabeleceu certa "calma 

na fren-
te occidental. Somente continua o canhoneio
nas regiões do Somme c do Mosa, sem acções
de infantaria.

Despachos allemães datados de 29 do mez fin-
do, pretendendo desmerecer as victorias fran-cezas do dia 21, em Vcrdun, dizem que no mo.
mento do ataque os allemães evacuavam as po-sições mais avançadas ,cuja situação era multo
desfavorável para se poder manter o contacto
com a segunda linha. Xinguem acceltará umà
explicação tão pueril e tão mal forjada. A pri-meira linha allemã comprehendia ,entre outras
obras dc defesa, a de Thiaumont, a aldeia e o
forte de Douaumont e o bosque de Caillettc.
Não sc percebe por que foi então que os alie-
mães consumiram' dezenas de milhares de
homens e muitos milhões de obuzes, paradisputarem a posse de posições cuja oecupação
os iu collocar numa situação perigosa..,
Na frente franceza

PARIS, 1 (Havas) — Communicado official:"O dia de hontem passou-se em relativa cal.
ma, Na região de Sailly-Saillisel e no bosque
de Saint-Pierre-Waast, houve canhoneb inter-
mittente."
Bombardeios recíprocos

A campanha pelo saneamento
de nossos sertões

Sobre esse assumpto recebemos do Dr.
Carlos Chagas uma importante carta, cuja
publicação hoje nos foi absolutamente iiii-
possível, a despeito c'c toda a nossa boa
vontade. Por essa falta pedimos desculpas
ao illustre seientista.

!-—».
icura as lnflammações doi
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LONDRES, 1 (Havas) r-i Communicado of-
ficial:"Nas visinhanças do redueto de Hohenzol-
lern e do canal de La Bassée bombardeámos
as linhas inimigas. Na região de Ypres, He-
buterne e ao sul do Anere, sobretudo em tor-
no dos reduetos da Suábia c Stuff, a artilha-
ria inimiga bombardeou violentamente asnossas posições."

-*-» mmm >mn
A ITÁLIA NA GUERRA
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Ao longo da frente
ROMA, 1 (A NOITE) *- O ultimo commu-

meado do generalissirno Cadorna informa quenas encostas do desfiladeiró de Bricon, as
forças italianas rechassaram diversos ataques
dos austríacos. Ao sul de Settsass os italianos
tomaram uma importante posição. Os austria-
co contra-atacaram, sendo repellidos com cnor-
mes perdas.
, Aununcia-se que o generalissimo Cadorna foi
informado pelos nossos aviadores de haver
grande movimento de trens austríacos nas es-
tnções de Opcina, Nabresina e Dottchmano,Dcsconfia-se que os austríacos estão em pre-parativos de offensiva naquella região.

mi mtm .ta—,
REAPPARECEU O «DEUTSCHLAND»
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A sua chegada a New London

Foi pnra nós uma pcqttena eontrarltdatie
que as nossas paginas não pudessem conter
nem antc/iontcm nem hontem o que havia-
mos escriplo sobre a defesa que dos seus
planos fet a LlgM and Power. Vamos hoje
inserir «ipsls verbis» a composição já feita,sem alterar-lhe mesmo as dalas. Por ella
se verá que havíamos demonstrado o erro
comtnetlltlo pelo Sr. Dr. Kego liarros, quandocalculou o preço de um telephone utilisado
dez vezes por dia, cm média. Mas, por leal-
tladr, devemos asslgnalar que esse director
da Light fez hontem a reetificação do (rn-
gaito», tendo chegado ao mesmo resultado
obtido por nós: esse telephone custaria, não
290$, mas 320$. Esqueceu-se apenas o Sr.
liego liarros dc acerescentar que esse pre-
ç.o 6 o relativo ao cambio de 15 d... Uma
simples dlstracção. Para a analyse do con-
trato, entretanto, a reetificação hontem publi-cada é de grande importância, porque mos-
tra que o mecanismo a que vão obede-
ecr os preços dos tclcphones 6 esaclamcntc
o que ha dias denunciámos: dijfieiImente
os preços mais baixos da tabeliã serão et-
tingidos pelos assignantes, embora estes te-
nham chegado ás quantidades de trlcpho-
ncinas que lhes deveriam garantir os aba-
timrntosi listes figuram como simples en-
godo, è um dos (trues* pelos quaes a Light
pretende augmentar espantosamente, as suas
rendas.

Felizmente só na imprensa somos os uni-
cos a considerar o projecto dc remodela-
ção lesivo aos interesses dos contribuintes
forçados da companhia telephonica-, no com-
mercio todos os que a examinaram com.
aitenção, sem se importarem com as le-
rias com que a procuram justificar, che-
garam aos mesmissimos resultados. Os pro-
testos jú vão tomando vulto e tudo indica
que a bandalheira não terá bom cxiio.

Appareccram hoje, tomando variadas fór-
mas, desde o artigo editorial até :'i carta ano-
nyma defesas da remodelação do contrato quca Light pretende para os seus tclcphoncs.
Dessas defesas, feitas com muita linura, rc-
sulta quc a empresa está no firme propósitode baratear o serviço telcphonico, para be-
neficio da população...

Prctendc-se, nas publicações feitas lioje,
exalçar ns grandes vantagens de systema mix-
to de tarifação telephonica, como si houvesse
alguém que o combatesse cm principio. O
que se combate ó a tabeliã organisada no Con-
selho Municipal, que vae dar logar a extor-
soes; o que se combate <S áquella taxa fixa
de 150fJ para cada apparclho ele escriptorio,
casa commercial, etc., com direito apenas a
1.000 chamadas por anno, ficando, portanto,cada chamada a 150 réis, e forçando o dispen-
dio de tclephoucmns cm excesso; o que se
combate é a serie de absurdos que esse pro-
jecto encerra, alguns dos quaes já foram ele-
monstrados e outros ainda o serão nestas co-
lumnas. O systema, quc, aliás, dará logar fa-
talmcnte a innumcras complicações, é era
theoria razoável a sua applicação, porém, co-
mo a quer fazer a Light, é que representa um
grande ônus a acerescentar aos muitos que já
pesam sobre a população.

Dcspresaudo, por emquanto, para evitar
confusões sobre os pontos csseiiciacs dn quc-stão, varias das affirmaçõcs feitas lioje, ve-
jamos o argumento máximo apresentado para
justificar a reforma da tarifação. E' a quese contém na entrevista concedida a um dc
nossos collegas pelo Sr. Dr. Rego Barros,
director da Light, relativamente ao dispen-
dio que terá com o seu telephone um negociam
tcque delle se utilise dez vezes por dia, cm
média.,O Sr. Dr. Rego Barros acha'essa mé-
dia muito alta, de accordo "com as estatisti-
cas que possue", quando ,cm verdade elja pão
pôde ser sinãó uma simples média ai-ithmc-
tíca, como ficou demonstrado nos debates
travados no Club de Engenharia. Para ar-
gumeutar, entretanto, acceitemòs essa média
e vejamos como sc procura levar o commcr-
cio e o publico a falsas conclusões.

Diz a entrevista:
"Segundo a tarifa em discussão no

Conselho, para uquelles mesmos dez te-
lcphonemas, o grande negociante e o pe-
queno negociante virão a pagar, indif-
fereiitemeute, 290$ por anno apenas (3.000chamados distribuídos pelos dias uteis).

Não é exacto, não 6 o que sc vae dar. Ocalculo do Sr. director da Light é simples:
desde que o assignante se utilisa 3.000 vezes
por anno do seu telephone. pagará: por mil
chamadas (taxa fixa), 1503; por 2.000 cha-
mudas extraordinárias, a 70 réis, segundo atabeliã, MOS; somma, 290Ç000.

Mas isso está longe de corresponder á rea-lidade do que se vae dar. Seria necessário
que a cobrança se fizesse, não por mez, comoestu no projecto, mas somente no fim do anno
para que esse assignante, que se utilisa do te-lephone apenas 250 vezes por mez, pague os290$ que figuram na defesa da Light. E' essemesmo, ao que nos parece, o pivot da explora-
ção que se pretende fazer dos assignantes de te-lephone.

Já aqui nos referimos á letra i da clausu-la XII, que diz:
"a importância, das chamadas em ex-cesso será paga mensalmente, até 15 diasdepois da data da entrega da conta, sob

pena ele ser cortada a ligação e retiradoo apparelho".
A que critério obedecerá a extracção dascontas das chamadas era excesso ? Muito na-turalmciite, desde que o assignante tem direi-to as 1.000 chamadas da tabeliã fixa, a Lightesperara que se esgote esse numero, o que sedará cm quatro mezes (note-se que nos esta-mos servindo rigorosamente dos próprios da-dos expostos nas defesas da Light).
Dahi em deante, isto é, do quinto até noduodecimomez, todas as chamadas serão ex-traordinanas. Como são cobradas mensal-

mente, sondo 950 por mes, sA no undoclmn e
no «liiodeclmii mezos o nsHlgnunto alcançará
ii taxa de Vo réis, «« Isso mesmo, convém ac»
cenlmir, »t n l.lght quizer fazer a somma das
(lunnuda» « ir procedendo tio desconto gra-dual, do mie duvidamos multo; suppomos, ao
contrario, com toda a razão, quc, seudo ms
coutas mensaes, em enda mez será feito cal»
culo novo, obrigando assim no pagamento dostilcplionemas polo preço iiials alto, isto 6,cem riíls,

Mns ndmlttnmos, para discutir, o desconto
proporcional. O assignante pagará:

r>n mez '.'.'O chamadas a um réis«• ar.n
7" 250
u- »• 2.r.<;
fl" 251»

10" 250
11- 250
12- •* 250

Mais taxa fi:.

Ifll» réis ..• 258000
Ull) réis ..; 258000

00 réis ..,] 228500
00 réis ¦. .• 328500
80 réis ... 2li*iioo
HO réis ..; 20*000
70 rí-ls .. 17*500
70 réis ,.• 17.S50Ü

170*000
'...-• 150*000

320*000
Abi temos, portanto, n Incxnctidão do preçocom «pie a Light pretende provar n innoccucin

dc suas Intenções: o asslgnnnto que so utilise
do teleplione apenas dez vezes por dia — in-
e-liiiiido no calculo apenas os dia? uteis —
pagará não 2'.I0*. mas 320*00(1.

lisse é, aliás, o preço calculado no cambio
dc 15. "Os preços variarão segundo ns oscil-
Inçôcs do cambio" — lá está no projecto. Dc
modo que, como acontece com a luz electrica,
em que o mesmo absurdo se dá, cr.se preçoserá ainda muito mais elevado. E 6 preciso
que insistamos: tratando-se dc umn média
du dez chamadas por dia, média que i muito
baixa...

• •i

O publico, c especialmente os commerclnn-
tos. os Industriaes, etc,; vac vendo a sinecri-
dade com que su pretende Justificar o suave
projeclo cm discussão no Conselho, feito com
Indiscutível habilidade, mus em cujas dobras
se encerram varias armadilhas, dc quc a
Light se aproveitará largamente, como faz
com os outros serviços quc explora."O único fim collimado disse hoje um dos
directores da Light, foi o de alterar o systema
da tarifação, afim dc conseguir a maior gene-ralisacao possível no uso «lo telephone".

H mais a d ca n te, referindo-se ao systema
aclual, quc ninguém se lembra de achar ra-
zoavcl:"Dnhi a existência ele preços elevados para

,os habitantes das zonas distantes, talvez os
que mais carecem de telephone, e, em consc-
qüenein, a pequena gencralisação, entre nós,
do uso dess,e apparelho".

Ha, portanto, formal condentnação ao sys-
lema dc dividir o Districto Federal por zo-
nas; ha o desejo de httcndèr ao rápido desen-
vclviiuento da cidade, que sc vae estendendo
por esses subúrbios n fora; ba o interesse de
nivelar, cm matéria de preços, os assignan-
tes do centro aos de fora dn cidade; Veja-
mos, pois, como a Light pretende installar assuas redes locaes.

Diz o paragrapho 1° da cláusula XV:
"A contratante estabelecerá, para ser-

vir aos districlos suburbanos de Snuta
Cruz e Campo Grande, respectivamente,
duas redes locaes destinadas a Ugações
internas de cada respectiva rede,. deven-
elo, porém, estas redes locaes ser ligadas
a rede geral, afim dc perinittirem liga-
ção com os assignantes dc qualquer ou-tra rèdc".

Benemérita companhia, que assim protegeos nossos concidadãos residentes em tão afãs-lados subúrbios!
Mas passemos ao paragrapho 2a da mesmacláusula: .„, ,

"Nos demais districtos suburbanos teráa contratante o direito de estabelecer ré-
Up des locaes á proporção que. o desenvolvi-

mento do Districto Federal assim o ne-
cessitar".

E quanto pagarão esses felizes assignantes
que se foram installar fora da arca urbana ?Oji! bem pouco: nos prédios de residência,laO-S por anno; nos escriptorios, agencias, ca-sns commorciacs, etc, 180*. E* baralissimo.Apenas, ha tun pequeno esclarecimento conti-do na Jelra e. da cláusula XII, e esse minus-culo esclarecimento, que não diminue a benc-merencia ela Light para com os assignantessuburbanos, é simplesmente o seguinte:

"as assignaturas a que se referem asalíneas c e </, só se referem (a redaeção
é da Light) ao serviço interno da respe-ctiva rede local, sendo que. cada chamada
de uma rede local a outra on á rede ge-ral será cobrada d razão dc 400 réis".

Prompto! Lá se esvaliiu como fumo a con-demnação da divisão por zonas! Estas desap-
parecem na parte do Districto Federal cm queas installações jú estão feitas c em funeção;desde, porém, que n.Light tenha de fazer no-vas installações,* para acompanhar o desen-volvimento do Districto, as zonas resurgem,
para que se cobrem ao assignante quatrocen-tos réis por chamada de unia rede local paraontra rede local, ou. para a rede geral! E aLight fica com o direito dc installar tantasredes locaes quantas sejam necessárias, ren-dendo cilas 400 réis por chamada para outro
ponlo do Districto!

*# »
O asumptoé muito vaslo, o que infeliz-

mente não acontece com o nosso espaço. Temde ser dividido para que o publico possa per-ceber bem as intenções da Light, que não es-teunos combatendo pelo simples prazer dccombatcl-a, mas pelo desejo de evitar as cx-
plorações futuras que fatalmente sc darão,como o demonstram os precedentes. Si essecontrato passar, tal como está projectadó, ha-vemos mais tarde de nos conformar com osabusos no serviço telcphonico, como nos ha-bituumòs já com os dos bondes, da luz, daforça, do gaz, do coke, de tudo quanto faz afortuna dos aceionistas da Light.

Fogo! Fogo! E a rua
dos Arcos ficou em

reboliço...
•.

HJSKtniCM «_ayiBrii_a«iitlíiJioii)
Uma gritaria medonha poz em |>olvo'o»sa esta inndrufradu a rua dos Arcos. Era

Já quasi din. Mulheres, cm trajes menores,
despejavam-se, aos gritos, do sobrado liqucl»
la run n. Ul, esquina da do l.nvradio.

Foftol Fotjo! E n confusflo era terrível.
O alarma havia sido dado por um guarda
rondante c os tclcphones tilintnvam já parao Corpo de Bombeiros. Daquelle prédio,
na loja, onde C* estabelecido com botequim
o negociante Lino Cardoso, escapava pelasfrestas giandc quantidade dc fumo c, de
quando em vez, pela grade das bandeiras,
no interior, dcstacavam-sc grandes clarões.
Ao mesmo tempo, no entanto, sem se im»
portar com o vozerio, cá dc feira, nlgticm
cantava no botequim. Era uma voz grave,
num compasso ritlunado, que o rondante,
mais calmo do que os outros, chegando-sc
a uma das portas do prédio, consctjuiu ou-
vir.

Que seria? Embora a primeira imp-cs-
são fosse a de um começo de incêndio,
áquella voz misteriosa fazia nascer dtivi-
das, era um mysterio...

Pouco lempo elepois, acompanhado dc nl-
giiiis solclndos de policia, chegava o com-
mjssario de dia ú delegacia do 12o distri-
cto. Foram dadas nas portas as pancadasda lei. Ninguém respondeu. A voz continua,
va, a voz grave, a toada mysteriosa...

Sei havia um remédio: arrombar a por»ta, Os soldados metteram os hombros e
a porta cedeu. Uma lufada de fumaça ir-
rompeu para a rua. Os soldados recuaram,
o commissario estremeceu. Um quadro estra-
uho surgiu ás vistas dos policiaes. Por essa
oceasião. a toda velocidade, numa gran-
de azafama, á luz dos archotes e ao to-
que das campainhas, chegava o Corpo de
Bombeiros.

Passado o primeiro momento de sur-
presa, o commissario approximou-se dos
homens. Dous homens que estavam no
interior do botequim, onde, ao 

' 
canto,

ardiam tres velas. Mais adeante, um gran-
dc monte de sal, um litro de kerozene,
outro de água salgada c", ao redor, diversos
monticulos dc pólvora, que eram queimados
de instante a instante.

Sou o dono do botequim, seu com»
missario, disse um delles, respondendo a
uma pergunta da autoridade.

E, mais tarde, ficou tudo explicado. Tra-
tava-sc de uma «tsympathia». O Sr. Lino
Cardoso, eslando com os seus negócios atra-
sados, mandou chamar um fazedor de fei-
ticos, o «mandingueiro» de nome Antônio,
morador no morro de Santo Antônio, onde
é considerado como um santo, tirador dos
espíritos máos do corpo dos «maI-actuados->.
Tudo aquillo era a cerimonia, a resa ne-
cessaria para o effeito do feitiço.

A policia levou os dous homens á dele-
gacia, onde estiveram detidos por algumas
horas, sendo em seguida postos em übsr-
dade. Voltou a calma na rua dos Arcos,
emquanto um clarim estridente troava pelos
ares. dando o signal de retirada ao Cor-
po de Bombeiros.

mm—

Uma agqressão conde
mnavel

UM JORNALISTA ESPANCADO
POR VOLUNTÁRIOS

ESPECIAES
Foi rápida a icena. Haviam os rdpniei, t,„uo» voluntários oipocinos, subido ns escadas <i.rcdnrrtlu dn "A l.niilcrnii", á run «Io Ouvidoruiiue ie riitviidcrniii com o seu director. sobrao assumpto que uli ns levou. Podiam cllos ...o vespertino mudasse a formo por quo numaserie do cartas Injetada, como sondo do um fillio destacado nas manobras acluaes, á Ma nro.geiiltorn, ernm tratado-, os assumptos,
Jiniciiiliiini algum, rnpnzos, nellns nomeado,

que o Jornnl duvu n esses assumptos, por teuredactor, iinui orientação pessoal c injurlosaV. referiram fados, que Julgavam nfíciisivo»,''
nao A classe, mns u determinadas pessoa» 1
para isso solicitavam uma providencia. ft«_recebidos nn rcdncçilo. ali foram'satisfeitos „.guiido dizem, rollrnndo.se.

JA nn escuda, ciiconlrarnm o Sr. José \r.mando Daptistn Júnior, redactor do vcsnertl.
ho, u quem allribula o grupo u autoria da.-, car.Ias cm questão. Inlcrpollnr.im»n'o,

Hespondeii o Sr. Bantlsta Júnior quo nãodaria nem podia dar sõllsfaçõos, sj era ou não0 nu lor, sendo on lão uggrcilido por dous dosrnpiizes, os Srs. Mario da Silveira Mnrlinil.cio o Rodolplio Vasconcellos Dnsíos Cordel»ro, ambos do 0" batalhão,
O escândalo, causado provocou a Inlcrvcn»

ção dos companheiros do Sr; llnptlslo Júnior
quc vieram em seu socçorro, bem com., nò.
pulores e policiaes.

Foram presos então os dous njjgrcssorcs
que seguiram pnra «. 3" dislricto, acompanha»
c.os por grande massa popular c dc collegas
s,ciis, entre ellcs os Srs. Hnsslocher c ns *ir.
mãos Barros Falcão, que os haviam acampa»
nbado nu reclamação á redaeção do vesper.
1(110.

, O Sr. Baptista Júnior recebeu os soecorros
di Assistência, pois que se achava llgeiromcn»
te ferido no rosto, com contusões gcncrnlisa-das, trnnsportiindo-se ao Hotel Metrópole, ou-
dc sc acha.

Os dous voluntários nggressores foram au.
tuados na delegacia, tendo sido pedida uma
escolta do Exercito pura aconipnnhal-os.

Xâo negaram o facto, contantlo-o como vi»mos dc dizer. O Sr. Silveira Martins declarou
quc o facto era esperado, pois que nté o cnpi-tão Castello Branco havia ido pedir a modifi»
cação da orientação seguida nus tnes curta,.
Ii disse mais quc o caso não ficaria só neste
ponto.

Depois de autuados em flagrante pelo cn'.me de offensas physicas, foram remcttldõs
presos para a 5' região militar, no quartel
general, onde será ou não applicada qualquerpena disciplinar. Iam os dous presos prestarfiança, que afiançavel é o delido.

A policia, após os depoimentos, foi tomar
ns declarações do Sr.' Bapfista Júnior, em sua
residência.

Embora os dous voluntários nggressores te-nham aUcgaeio que os artigos ou cartas cm
questão encerravam allusões individualmente
injuriosas, resultado de questões pessoaes,não podemos deixar de exarar a nossa formai
cendemnação ao seu acto de violência, aggra-
vado peln circumstancin dc pertencerem elles
nctualmcnte ao Exercito e de estarem, no mo-
mento da aggrcssão, fardados e armados, fi
essa nossa opinião é tanto.mais sincera quan-to tambem firmemente condeniiiamos os pru-cessos jornalísticos que comportam incursões
na vida privada de quem quer que seja, fc-
rindo mclindrcs que devem ser objecto do
maior respeito.

«si»

Elixir de Nogueira — Cura rhe-roatlsmo.
¦ mmm >

Imprensa Carioca
Deve ter começado a circular hoje em São

Paulo a edição paulista do "Jornal doConi-
mercio", saida das officinas anles pertenceu-
tes ao "Commercio de S. Paulo". O fada,
um verdadeiro acontecimento jornalística,
mereceria mais do que um simples registo,
tão significativo è elle sob todos os pontos
de vista por que se encare tão grande prova
do nosso progresso. E é só sob tal aspecto
que careceria de destaque o registo, de tal
maneira seriam ociosas qunesquer • referen-
cias lisonjeiras no novo órgão da Paulicéa
e qunesquer demonstrações em torno do seu
assignalado suecesso: o "Jornal do Commcr-
cio", de S. Paulo, será uma edição paulista
do "Jornal do Commercio" do Rio. Pareceria
entretanto imperdoável si, com os parabénsnossos aos respeitáveis confrades, não os di-
rigissemos especialmente á imprensa paulis-
ta. E é o que fazemos com a máxima since-
ridade.

IQuereis 
apreciar bom e puro café?Só o PAPAGAIO
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NOVA YORK, 1 (A NOITE) — O submari»
no mercante allemão "Deiitscüland" ancorou
hoje, ás primeiras horas üa manhã, em New-
London, porto á entrada do canal de Long-Islund, sobre o Atlântico.

NOVA YORK, 1 (Havas) - Communicam
de New-London, Connecticut, «rue chegou ho-
je muito cedo aquelle porto o submarino
mercante allcmão "Dcutsçhland".

¦et, mm» 1». ,
A RUMAN1A NA GUERRA

Na Transylvania e na Dobrudja

Para os operários sem tra-
balho em Buenos Aires

UUENOS AIRES, 1 (A. A.) — Teve ínf-
cio hoje, a distribuição de «vales», que dão
direito á cama e comida, diariamente, na
Hospedaria de Immigrantes, "e 

que o Dr.
Hippolito Irrigoycn, presidente da Repu-
blica, deu ordem para serem repartidos cn-
tre os operários que se acham sem trabalho.

Elixir de Nogueira — Único «me cura syphilis
¦ q—B» .

Fallecimento na Parahyba
PARAHYBA, 1 (A. A.) - Falleceu nesta

capital, o coronel Eulalio de Aragaò Mello.,

LONDRES, 1 (A NOITE) — Telefframmas dcBucarest dizem que causou nli a maior impres.
são a grande victoria alcançada pclog exércitos
rumaicos sobre os austro-allcmães no desfila,deiro de Szunduk,

O numero «le prisioneiros é superior a 6.000
e foram tomados nove canhões. 43 mctralha-doras e cinco obuzeiros.

Os aii.'tro-al!emã(>s deixaram no campo mi-lhares de mortos e feridos e estão cm francaretirada.
Na Dobrudja, os russo-rumaicos estão tam-bem em plena offensiva. Os exércitos nlliadi.

atting-em u cerca dé 300.000 homens o avan-
çam numa frente «le trinia milhas, entre Se-rai e Tariverdi. As forças teulo búlgaras queoecupavam essa linha'retiram-se para o sol.
Outras noticiar. '

. LONDRES, 1 (A. A.) — Está annurTü.-.ío que'ifiO.(1(1.1 russo-sèrvios c rumaicos ar.si -.iram n
offensiva contra os teulo-bulgaros na Do-i

brudja, avançando trinta milhas em Sprai elanverdi, a oeste do lago Sinoc.
LONDRES, 1 (A. A.) - A nova offensivarusso-rumaica na Dobrudja começa a dar osseus frutos, tendo sido os teuto-bulgaros deti-dos ao norte da estrada de ferro de Cernavoda

com graves perdas para as suas tropas.
LONDRES, 1 (A. A.) — Um radiogramma -ie

Bucarest aqui recebido á ultima hora diz que,cm conseqüência da importante victoria dosrumaicos sobre os austro-allemães no passoZzurduk, foi o exercito do general Falkenhaynrcebassado além da fronteira, sendo destruídatoda a linha inimiga nos Alpes Transylvanicos.
Neste ponto foram enormes as baixas inimi-

gas, que, ao recuar, deixavam os feridos e ma-tcrial bellico.

EM TORNO DA GUERRA
-»¦<<«»

A missão do general Roques
PARIS. 1 (Havas) — O "Journal Cfflcicl"

publica um decreto nomeando ministro daGuerra interino o almirante La Caze, actualministro da Marinha, durante o impedimentodo general Roques, que foi encarregado de umamissão importante.
O novo ministério austríaco

ittiiHeo embaixador .ta»
liano em Paris

ROMA, 1 (Havas) — Por ter de fazor
uma estaçção de inverno num clima mais
temperado que o de Paris, demittiu-se do
cargo de embaixador da Itália junto ao
governo francez o Sr. Tittoni.

Em homenagem aos serviços prestadosao paiz, p Sr. Tittoni será nomeado mi-
nistro de Estado.

¦ mmm' i

luenerolftriènílcios
|BONS 

EBARATOS

UM REINTEGRADO
Foi reintegrado no cargo de despachante

gerai da Alfândega, o Sr. 'Afexandre "Pe-
reira da Fonseca,' demittido injustamente
dessa repartição.

> ¦—»» >

Mais um desastre de
aviação na Argen~

tina

AMS1ERDAM 1 (Havas) -- Informaçõesofficiacs recebidas de Vienna dizem que donovo ministério austríaco fazem parte osSrs. von Kocrber, presidente do conselho;Schvyartzcnani, ministro do Interior; Mareie,ministro das Finanças, e Vingeorgi, ministroda Defesa Nacional.
¦»i. mnii» i^ ' i

NAS FRENTES RUSSAS*.»..».
A situação

LONDRES, 1 (A NOITE) '— Os. conimunica-
dos officiacs russos dizem que a situação não
soffreu modificação nas frentes de oeste e do
Çaucaso.  » mrn^ ¦
Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade.

Oculistar-, Largo da Carioca 8, sobrado.

O governo francez vae pu-blicar as conferências de
Ruy Barbosa

PAR^S, 1 (Havas) — O Ministério dos
Negócios Estrangeiros prepara a publica-
ção das duas conferências feitas pelo Sr.
Ruy Barbosa em Buenos Aires e Rio de
Janeiro sobre direito internacional. O fo-
lheto contendo os alludidos trabalhos será
prefaciado pelo Sr. üraça Aranha.

Morre o aviador Luiz
Pardo

BUENOS AIRES, 1 (A. A.) — Causou
geral pezar aqui a noticia do novo desas»
tre de aviação, oceorrido em José Paz e de
que foi victima o joven aviador Luiz Par-
do. Este aviador, que emprehendera. um
«raid» entre Quilmes.e.José Paz, tinha quasi
concluído o trajecto e achava-se a pouca
distancia do ponto em que devia descer,
na localidade José Paz, quando foi brus-
camente surprehendido por uma rajada de
vento, que lhe fez perder o equilíbrio, cain-
do de uma altura de 300 metros, e vindo
a fallecer immediatamente.

Ainda o celebre empréstimo
da Bahia

O Dr. «Júlio Brandão obteve
habeas-corpus

Ainda não ha muitos dias o Supremo con
cedeu um "habeas-corpus" ao Sr. Eduardo
Guinlc, que estava sendo processado em São
Salvador, da Bahia, por crime de peculato,relativamente ao celebre, empréstimo, junta-mente com o Dr. Júlio Viveiros Brandão, in-
tendente ..daqueUc. muuicipio. O Supremo,
concedendo a ordem impetrada, decidiu que'o paciente estava sendo processado por juizincompetente e ainda qne, tendo indemnisa-
do o prejuízo, c não sendo fünccionnrio pu-büco, nenhuma pena corporal lhe poderia ser
applicada,

Hoje, veiu, por sua vez, solicitar idêntica
medida constitucional o Dr. Júlio Brandão,
intendente, do muuicipio, sob o fundamento
de que o juiz que o processava era incompe-
tente e, tendo havido a indemnisação do da-
nino, nenhuma pena corporaj poderia sof-frei', e, assim, estava na imininencia de sof-
írer constrangimento illegal, umn vez que o
juiz processiinte tencionava submettel-o bre-
ve a julgamento.

Discutido esse pleito na sessão de hoje, oSupremo concedeu a ordem no intendenteJúlio Brandão, para o fim de não poder eüesoffrcr imposição de nenhuma pena corpo-ral, e tão somente a dc perda elo emprego
por determinado espaço dc tempo-tM»>

O Sr. Brum adiou mesmo
sua viagem

MONTEVIDÉU, 1 (A A.) - Está of-
ficialmente annunciado o adiamento da ria-
gem do Dr. Balthazar Brum, ministro "das
Relações Exteriores, ao Rio de Janeiro. mm»»

Dr. Francisco Eiras \ G$jjjjj^
docente da Faculdade—2is 5 horas) 0 IJVI í)OS

A Clinica da "manhã — ás 10 ''oras—continua, como
sempre, acccssivel u qualquer doente quc deseje dinii-
nuiçào de preços. Rua S. José n. Cl.

Elixir de Nogueira Milhares de attestados
¦ —•-

43" E* justamente com referencia a V. Ex...—
Queira, mesmo a titulo ele curiosidade, ir visi-tar a lindíssima exposição das jóias modernas'Consórcio precioso", somente 8 dias de expo- „„,,siçíto. Casa Oscar Machado, Ouvidor 101 « 103. i sessão*.

¦ mmm» .
O "Camisa Verde" mettido

em camisa de onze
varas

Manoel Gomes da Silva, o "Camisa Verde",
como é conhecido nas rodas da malandragem,
penetrou hoje em cnsu de Agenor Òutciro, ú rua
Jorge n. llõ. Portugal Pequeno, na villa Mn-
rechal Hermes, e subtrahiu algumas peças dc
roupas, inclusive um terno com que se enfar-
pellou logo.

O Agenor, que observava todo o serviço
do "Camisa Verde", correu á policia c com esta
chegou ainda a tempo de segurar o larapio,
que foi mettido no xadrez do 23°.

"Sâo Louronçif-í
brindes. LOPES SA' ir COMP.

m»t»

'.'garros populares, de
fumo Kio Novo, para
200 réis, com valiosos

Os senadores aproveitaram
o ponto facultativo

Os Srs. embaixadores dos Estados np.. _£_taram boje o ponto facultativo e assim i.ãocompareceram ao Senado, não havendo por is-j

Pura uva, vinho colafes genuíno. Garrara i$2Ó0,Colombo, - Praça José do Alencar.

Os "casos" políticos
i m . .O Supremo Julgou outro'-habeas-corpus" de

Friburgo
Ao Supremo Tribunal Federal veiu ter, em

grão de recurso, um novo "habeas-corpus"
impetrado cm favor do Dr. Galdino do Vai-le Filho, presidente da Câmara Municipal de
Friburgo, já manutenielo, com os demais ve-
readores, de uma outra ordem, para o fim
de desempenharem os mandatos de seus car-
gos até novas eleições. Allegáva agora o pa-ciente que se achava soffrendo constrangi-
mento illegal, por isso que, illcgalmentc, di-
zia, o presidente do Estado mandou marcardia para novas eleições e o cargo que lha
Competia, do prefeito, está sendo oecupado
pelo funcçiqiiario que o governo estadual no-
meou, em virtude da crcaeão que decretou,ainda illcgnlmente, diz o paciente, da Preféi-tura daquella cidade.

O Supremo, na sessão de hoje, relatado o
feito, converteu o julgamento cm diligencia,
para o fim de solicitar informações do pre-sidcnte do Estado do Rio, contra o voto, apc-nas, do Sr. ministro Godofrcdo Cunha, quenao tomava conhecimento do pedido.

O Dr. Octavio kclly,. juiz federal do Es-tado do Rio, recebeu hoje um tclegrammaele I-ranciseo Caetano da Silva, viec-presi-dente da mesa provisória da Câmara Munici-
pai ele Friburgo, pedindo providencias con-tra o procedimento do Dr. Galdino do Valle1'ilho, qne, apoiado era uma ordem de "ha-
licas-corpus" concedida pelo Supremo Trl-bunal Federal, invadiu o respectivo paçocom muitos populares armados, impe-dindo desse modo, o funceionamento dostrabalhos chi commissão verificadora ds
nova cdilidade.

Aquelle magistrado, por despacho. decU-rou ser matéria estranha ao julgado.

Farinha Flor \ •
Manteiga pura nata [Biscoitos Leal Santos
Ovos frescos :....)

I ..lul»». I

A scena edificante de hontem
na Centra!

O Dr.. Arrojado Lisboa determinou hoje
a abertura ele um inquérito para apurar as
responsabilidades dos funecionarios da Cen»
trai do Brasil envolvidos no escandaloso
tacto oceorrido hontem na gare da praçada Republica*

«
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Brasil
0 "Prlsla" Já nio leva

uma só sacca
P Rovcrim hiii.iiinitu acubn dc ileierniNuar mie sejn prohibiüo o transporte tle caieih» Brasil paia ..* portos da il.ilhiiil i

j\ communicucilo do
ministro inniQ'A

Sabemos qiíc o Sr. minislrr» lirijnmileò'coiiimtiiiicoii hojo ao Sr. Dr. Oliveira lima
que o governo «Ic sen paiz mio poderia
permitlii a sua i-niiniln em território dn In-
glátcrrn, emqunnto durar a púería actual.tísa resoluççao, nccrcsceiilou o Sr. niinls-

,tro inglez, era motivada pela altitude doSr. Oliveira Lima, de accèiitíinda sympa-
lliln pela Allcmanlia.' Temos razões paia acreditar que o Ir».
marat) já tem conhecimento desse facto . • -¦
E accrescciitaremos que o Sr. Dr. Oliveira ' c"r?'"''. J" .,1:,.fl receberá carga de
Lima. piocurado por um redactor desta fo- j su t*t'slllle « Hollanda.
lha, embora negando o facto, frisava que !a» primeiras informações só deveriam ser
fornecidas pela lépàçHò britannica ou pelo•jiui-.-y .Ministério do Exterior.

~s>n medida, que veiu utiíiigir a nossapróxima safra, cm julho, basea-sc no f.vcio ile jor sido attlngido o limite máximopimiitlK o nela Inglaterra, que, como scsane, estabeleceu um coinputo baseado nasimportações de café feitas pcln Holliíiidáno ultimo qul.liciuciiio anterior à guerraO paquete cFrlsirt», que «í o primeiro
^."íüw ii°"ln-cz :|. pa.rlir ll(J Rio l}ar« a

Caf^ (|||e
¦ » *****

Qsisisou-se üo iiltao
S.vlvcslre .Martins, rcsldcnle áriia Maria .lo-

iJ- a. !fi7, li. Clara, pnicurou n policia do T.l"
ilMriclo, qiieixiindQ.se du que um «eu filho
menor de !(i annos, de nome Antônio, b ag-
líieilira com uma pedrada na cabeça. Essa
perversidade leve por movei uma -epreliéiisãb
.im- S.vlv.-sti-e fez u» füho, nor motivos do
vidiagchi.

¦ ***** —

1 (BRÁ EM

A bancada democrata
indignada com a po-

litíea telegraphica
li' de observação .a altitude das rodas po-litk-.is interessadas pelo Ceará; Iodos espiei-

um ns movimentos du Imiicirilá dos deputados
federaes democratas, que ainda não deram
uni nr dc sua graça depois do celebre tck-
gr.niiriia do Sr. João Thomé-.

t) Sr. Moreira dií Rocha, "Jcadcr" dn ban-
cadn, quando boje lhe" pedinios alguiiiu noii-
dade, disse:

—Neste caso do leli-gramma mio convém
mexer; cu nada posso ne-iu devo informai',
hasta a iinpórtiiiiur-nas a política elos corres-
pundentes tclcgi-.iphicos.

(» Sr. José Accibly, filho do coiiimcndndor
ile egual nome, teve a semeerimonia do te-legrapliar para a Agencia Americana dizendo
que. Ia no Ceará, diversos democratas affir-mavam «lissenlir do modo de pensar de nos-sa hancudii, Tclegraphci imnicdialiiriiente
aquclle senhor flcsafhindo-o a que apontasse

,inn só democrata que não estivesse cm bar-iiionia ele vistas comiiosco. \'a
correspondente

O contrabando das cinco
caixas de mercadorias

O Supremo condemnou osiicuisados
Na sessão do di.. :'| do mez findo o Su-

premo Julgou a rippcllação Interposta poloprocurador criminal du Itcpuhlicn dn decisão
íí? j,l,,iit i)\,u:r:ú (l" »" Vnrn» (l"e absolveu
llieppluio Itoblnson, Antônio Campos e Ilo»dolphq Souza, do crime <le contrabando poi'
«ím,? Mn° 

"l;c"sn(,os, «•»• >';< le,i'l'os, hnvcrefu HOMA. 1 ,A X0IT1S) - Infbrnií, um co m-subtraindo cinco caixas ,b- mercadorias do nlctido òfffcinü "" "

Os Citados Unidos o aAllemanba
WASHINGTON», i (Havas) - o íover-

H? fíHll * £l,e!I,»P» <««" •»«> íorwceí.«e «leialhe» do lorpcdcamento do» vapo-res <Marina» c, «Rowaimiore .
O (Aturinai lol torpedeado semaviso prévio ,
i»..,Í.V.NÜKi:S' .' <,luvus> - Commiiiilcain denublln qu«. cheiraram ali vinte «> ..u„ .iu».uai»» anici-icuiins nobrevlvente» «Io vapor "Mn-
nn». .-.jContam ..?. recem-cheifãilò» que o na->lo lol tiirpvdt-iiiii, sem aviso prévio o ae.«rnctiiUm que o »nhmarlni» ulleinfio hc coniHtnou nu loi-at do atu.(u.' cerca de meia lio.ra, »cni offcrecer o menor auxilio ás victima»,

0 «U 53» regressou d Allcmanlia
BÍÇHLÍ?.'á l (Móvn»)—O »ubmarino de guer-".- l: "''• «1'io.lia tempos destruiu aliiuusnavios no lnr«o dn esta americana do Atlau-llco, regressou .1 sim ijnse naval.

As baixas Inglezas omoutubro
ollicial hoje publicada informa:«As nossas baixas durante o mez dc ou-libro foram as seguintes, compreliendcndotodas as frentes de batalha:
- u9£flciaf* mortos, 1.187; officiaes feridos,..HaS; officiaes dcsappareciilos, 439. Sold.i-dos mortos, 21.373; feridos, 7J.S26. e per-(lidos, 8.273. O total de baixas foi, por-tanto, de 108.255 homens.)
Como os italianos abateram dousapparelliòs na Alacedoniá

Il liPH W
•

lTIMA3«NfOr\M«ÇO£5
KAPIOAJ t MINUCIOSAS
OBTODrTA í^ef»0RWQEm

OA WA ISOITE" iu f'

Um aprendiz golpea pro-
fundamente a navalha o

seu velho mestre
iNo Moinho Inglez

Unia vingança terrível, um crJmo estunlilo(lc.seiirolnii.se »-sln tardo A porta .1.. Moinhoiiiíc/, na (lainboa. Por ter t.-rmiiiatlu „ tra.iiuiiiu niiiis cedo, sala in ns operários. Todos
passaram em caminho du casa, só um dei-xou-se ficar, encüslridu u

A TARDE SPORTlYAfD»pacíiocoiiecíivo
MINISTÉRIO OA UUBItttA•rminfçrlnd.» nn IrirniUarin: o major JoítmVelloio Hnnioi. d., m dn iu- „i(„,, : ¦ Ti./ •'-'s irmindos l,.|.,.„|,.s Antoiiln ,• AlencaxlM»Oijluiarfies « líbrolnü IIIhh ü«mlw.;ff™Sl"S

.l».Mr!.;V?.íií"',!.: 1 '" le,len,e '«lendonle .InHi»
S,(i,,Vk i"í:,",i,,',•4 Jvwwiiúi Murlliis d...

ensn, no um
unia parede, como

armazém ti. II do c.-ii-s do porto, ü Supremodecidiu o feito em sessão sccrelii.
Hoje foi tornado publico o resultado 0.Supremo, unanimc-iuciilo. dou provimento :inppellaçüd para coiiiiemiiar os iicciisndo» no

grão médio das penas pedidas no libollo is-to é. a dous e im-io nonos. •
Assim, pois, dcflnil!vuinentc, foi

decidido jn-lo Tribunal Pcdci-iil,
esse caso

As alumnas do 3° anno
da Escola Normal não
querem fazer exames

No sector a cargo das tropas italianas, uarun,- da Minvd.inia, nas proximidades da cs-lucilo de Aliinz.-ili, a nossa arlilli.,ri.-i aiiti-acrea
derrubou um nppurclho alli-mà... O aviador
quiz uin.-ín- ., a,eroplaiio dc. mnricirn n ir cairairas das liiibaa Inimigas, mas os nossos arli-llieirps .-com-o seu fogo, avariaram de novo onpparellio, obriganUo-o a descer entre as nos-sas linhas i- as posições búlgaras. IJntfló avan-curam alguns contingentes biitaram s '

.'-.-' r:-'^Si*WS^." v ^ }Jm*********wmm*9
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CORRIDAS
AS CORItlDAS UO AK. C. «.

No Uerbr Club
l;'..i esle o rt-siillad.» dn» brrldá» effirl.uuláshoje eni bvneflciq .1,. Acro Ululi Brasileira t™pare.» • - i.ooo uiolros — (lorroram i lioUlll (I) l-Vrrci.-,.,. bribuli, (.,. Kseuba 
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lu!.,,,,i',' 
{i * V«,V« 'V«ni»nlB ÍUIuiidlo), Ií".ssssííóiSSk,,w (A* A,,,""K ,1,d"-

Venceu Dletndurâ. cm •.!• Folnijiirodes,
Tempo • nu a;,",
Poulcs a.1íü(IOi .lindas 'JllílIiO
Movimento dn píireoDicludui

Ia. nu II-

iioossoob.
a luiioii eseapauu un ponta, Rcgúiiln

Ifti mi T*V 
l).°l,aU' -N" cumeW '•'. rcclu dòIR in»i-nt.v. I-.spo!eia avíinçou, piissnudn imraíeKundo logar, posição <i„i, , 0,,'„, „c ,0lsvãmente pçrdou ,.,„¦« DÍainanle. N„ il „| u1'CCta do rio Iisnoleli» .. i: i,. i....  V..

Ic vciieliiicliio»
laiMi hcniioinlca de Sfiri

ingare» em varia»

Thoniaz lleiiriiiiie Cavalheiro, o
inceanico

velho

E estilo no sen direito
Com relação A noticia que demos hontem coma primeira «jlcssa.s cpigraplics, fomos informa-«los de que as normiilislns que requerernin ao

prefeito dispensn dos exnincs para a promoçãodo terceiro no quarto nnno não pedem graçaon merca do governador «In cidade, mas sim-
plçsmentc o que e- dc incontestável direito «lisrequerentes. De facto, no regulamento da lis-cola iNormul, elaborado polo actual prof cito cmtevereiro deste anno, quando S. S. era dire-ctor da tnsti-ucção Publica (regiiliimcnto que,segundo nos consta, ainda não foi revogado)e-slá estatuído no art. Ii!) ."A piissugem do 1° para o :1a nnno c a do .'!"

. me responde dizendo que pnrn o 4° será feita SIÍMUX.AMU, Por 
'promoção

" npintnva..ningiiem "uma vez que a ban- resultante da media das provas realisada» duic liava de inuilii conveniência não rom- | lanle o anuo e da frequencie '
mos do art. !}l, jj 1°.

0 mesmo

içada aelu'per com o govoüio d.» lístadp
U Sr. Moreira da Itacliu diz enlão que ãea-tia du responder no Sr. àccioly.i.ioom o i sc-giiinle tclegriimmn, que já deu lognr aoscnnimenini-ios d.i imprensa cearense e á dc-lesa, em caria dirigida ú mesma, do manliosocorrespondente."Não acceilo :sua interpretarão teridencio-'.1 em relação a altitude da bancada d

çi-ata. .Meu replo fica de pe'-. Oladeando a qui-stão, significa— Mineira da Rocha."
» ***** . -

leino-
seu despacho,

ser jnveridiéo.

a as aulas, nos ter-
O aliimnofiue obtiver média inferior a 4' re-

,pctirá..(, flpjiq,.,",. tJ)Ií foi isso <i que as iiorniaVísias'pcílira'fn ;kí'
prefeito e. que p actual direélor de-, lnstruce-ão
quer indeferir...

Tem giüçti !

..aros, que teu-varo iipparelho. 0 nosso fogo «U- bar-rngeni Jnutlllspu essa nova tentativa do ini-inigo. O acroplano foi completninento destrui-do e os búlgaros obrigados1.!! fugir em desordem
para as suas posições. I-oi ainda derrubado,
por um iios nosso* aViadores, outro ucroriliinolulemiio .
Os submarinos allemães cm Ala-balok

I.ON'l)lll-S, 1 (A N01TI-) - Telegrapham dcretrogrado:"Dons submarinos allemães bombardearama estação radlogrnphica installnda a bordo deuni navio russo,, cm Nabulek. As baterias dcterra abriram, porém, fogo contra os submn-rinos nlleniiius, pondoros em fuga. Os torpe-ueiros russos persegui mm os submarinos".
O soldado mais Velho do lix-ercito italiano

HOMA 1 (Ã NOITE) _ A scnlinoia "que
prestou hontem a guarda de honra ao PaiitlicdnNacional foi um velho de mais de setenta nn-nos de- edade, lieroc de mais de uma dezena <lebatalhas durante as campanhas da unifica-
çao,.-Chama-se Giovnnni Drago e veiu recente-i..ente de iluenos Aires, onde residiu muito-; an-nos. Ch— ' ¦¦¦¦¦¦¦ • '

(me numa tpcaja. Ao fundo, apontou o ma-ihniisla fhomáz Henrique! Cavalheiro, chefede uma das iriiiuiherns secções do MoinhoInglez.
O homem que eslava á espero, homemnos músculos, mns -.una verdadeira cn-ançavibrou da cnbeçn aos pés. Irèirieu como univime, e a sua mão tremula c os dedos ci-is-

pados abriram uma navalha com * nual se-armara. '
E quando o velho operário [.assou pertodo seu aprendi/, eomo um galo, ligeiro, deum sallo, e-lle nllrou-se A sim frente. Uri.lhou nos ares a lamina da navalha e unigolpe certeiro feriu o machinisla. A nava-lhadn fora profunda.
Thoinnz Henrique Cavalheiro, que conta..-' annos e «• hespanhol, uniu csváirido-so emsangue, sem. senlldos, «ngiiantò o criminoso

.. nh,n 
T" '' t',,t',,!»,"'<l<'-sc na primeira

Alguns populares 'cireram 
para o feridosendo -immed atamente solicilndos os soeco?:

eiai. O operário Thoinaz Henrique haviarecebido „m enorme golpe na face, da on eao maxilar inferior.
Ao mesmo tempo chegava ao local a no-1.1" districlo, que tomou asdencias de momento

Tut^T"",,)it,",'|"™«uo..noto „;,,':rou ii.rli los durante a rectõ dc chegada coilni
SÈ*! . 

r VSUl rn/!'° l'""sl'«"l» vcci" e.esforço por um corpo, sendo l-nbuhi scgiinda um corpo dc Horode». terceiro

panndol'!1 
S""S RÍ,V*1, °m *'?°M°> «mj^El.

Tempo «Hl :i,","#
INuiles. 5!IÇ.'«J0; duplas. 1015300..Movimento do nureb.: 4:791H000

A*m& 
t's,"f",,l.l,'i c:,iu»'i fnlsas! foi' dada a verladeira, em n„,s condições, pulando Sóiis ItiMil na ponta, seguido do Torito e C.usl II,,rejudicados. P,lt„ * Espanador.-RÍlo.L««Barrou m, primeira curva o;quo lhe fez oèrder mu to terreno. Esta orden, «lo se «íteiriü

ul, • í,' 
ml d" rCC|n do 1,n"""-nl.V. onde lispa.

êo LSf 
so"1,)ar" a *«!» « eollocução c, piu-

ço depois, a lutar com Tor to; Na curva fluo!Ivspiinador tornou :, .ips-ro,..,,.. ......."....."!•"

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Approvaiul.. n nova Inbellnnos eiiiprcgiulo» »ta

Paulo,
.Snpprinilmlo diverso» inllniiilegns da lt.pul»li,-.i
Smieeloiíniido u> reMiliiçnes leglslniíva» «iri*nuorsam a alierlura do» C«X dè?.,.' 

''

Na véspera da
visitação

*•—-
Flores aos mortos

catsoBffi' f'.|Í0 
,l-'' '',"•• '"'"«M-hcra fr.-s-

Li.,..- **' *"' "SMI" h».f. Véspera do vi-sitiiçao aos mortos, ven, sendo eo!,„/\,o ,}£

ri.« v.! í!1'"' nlB".,s vlsllnnle» nos ccmilc-
,.n?.;,ii° c?rr"',lü '''"• Poucos. Os bondes .v-ttaord.i.arlo.s passavam vnsios quasi Par',tarde, uma tarde linda, „ v}sll eflò e\.L?Hugnientoii considernve nente ''

rito em vão perseguia SkÍiSKSfuglMo adversário e vencer firrii poi ini mr.

Seguiu para Pernambuco
a comrnissâo Rockfelier
A bordo ilo paquete «Servido Dourado»'Mrtiu lioje para o norte da Republica o^'. general. Dr.; Williams Ciorgris, cliete ciacoinnnssao Rockfelier, acompanhado dc seuscollegas.

1 >s nossos iiospedcs, que vão ciar dèscm-
penlio a sua missão, se destinam a Per-

["anibiiçp, onde ficarão alguns dias, partindon.m para o Amazonas, com escalas noroutros pontos do Brasil.
Ao embarque tia commissão compare-

ÇÇniin 
o Sr. director geral de Saude Pu-UU, delegados de saude e demais tunecio-í"'iüs. diiquella repartição e representanteso.i colônia norte-americana.

Abandonada pelo esposo, pe-üe divorcio
. No .luizo Fede

boAenaâ® itã& fei1 um
.^SOLEDADE, 1 (Serviço especial du A NOI-

t ' r~„1,Pss.arí,m PO!' esta cidade os Drs. lis-

ilOS..Cho8u»i:io aqui, pediu, a chorar, ao minis-iro da Guerra antorisação para sc alistar noixcreito e ser enviado para as linhas de jVcn-te. O ministro, attendendo A edade dc i)rngóapenas lhe pérmi.lliu alistar-se como terriio-
O velho Drago fez lionteni, pela primeira vez,guarda ao 1'antheòn .Nacional, vestindo umuniforme novo e lendo „ peito coberto dò me-

"¦'•' (1" ........... ,,^i,0 [limou as provi-
, não còiiseeuiridn io"<.

AigLcin seguia-*, porem. Um menor emei-esenciou toda seca, uma creança de e ito« «os. Augusto dp Freitas, corria 
'as 

pega-
íênlrai dô,KRn^'i0,P,,,,e lomai'a «"cçfiõ^da
nó , l % 

*™W 
k?M?"0 Policial demomento levava já nrchitectado o seu pla.óQuando o criminoso tentava tomar , „Cmo menor Augusto denuneiou-o a um Jua-dà-civil, que o prendeu. .-.uu.u.i-

3» narro - 1.500 metros - Correnun • Ilv-fica .1-. Barroso), HyóVava (O. Ferreira)' Fie

v.nva."tCU 
lbl(('IK l'm 2" íil,:,-v;,l»«' <?m 3- II.vo-

Tempo 100 15".
1'oules 'iimOD; duplas 1>1,-*200.
Movimento do parco : 7:22!l?000

saiuh, wô% 
•r::::..,!^0!'- x*.¦ «k i?» »*¦

següid
passn
do 1
e poiu-
cia do rio os dous moveram forte ali-om-liui-, .,Hyovava. que conseguiram bater sú riá ,»,.Kcm dos carros. Hygéa venceu com esforço ê

rara o Silo .loão Baptista eram iisU, a.,

riegâdari rorcs.ara ? UJu' ,,"''«""^" cl« va-
Assim pclng 7 j1Q1.as tinl,a-se a imm-ess-,,,«Io Finados, .apeza.: de co.ntlnunV a tarde? ?

diante e bclla..  ' " ,:,nlt' 
Ia

No Ciiju', ÜS monumentos «íue se nerdom.
\ô ss«0»^mii? ^^««ivam a ser enrolado?No Sao Jo.-,,, Uaptistii, eram «s flores 0soarsas qu prevaleciam. AH, logo í Xesquerda, feria fundamonin .."..u.....:.-" -"•. *
iiuiiu-nt.» m

•» do í.-i,Vi " iriun Uft corrida;a «ie Mecha. que. nn primeira curvara para a segunda collocação. Na reclatamiiralv Hvgéa e Güyuinu' nvnm-a ao denois. l,,t..,-n... WJci.haí Dllralllt:^rt-'"

»l vt "• **> ***v\ nsiiii u

Pela s,„, su„StosnhK^^I«^?!!'^s«•''''«-
si-r.pçoi-s repassadas da mnis prorS.Kiia, mandadas gravar ein broíiz

iu-
mn-

«.iu ...ouuinenlo beilisslmo b signiflcfuivo1-.'vaA;£íc;'rs*
tinlVi"\v!!;.Sm.lun,l,lu d0 lm*° ''" "io «raricò
deÍs^os^{enl^SC '^ ""'"^

p^Uaírt^^^aorSe^^';^; trno campo santo; tinha a a -'"j, ' 
,-•,?' 

"';*
pai.no preto, de aspecto tó e-°e'dcso a,Òr 

*
A porta do São João Bapli.stif, d , s ,'s'de

V navalhisla lol levado para o 11° distei-elo ele po için, onde foi auluado¦ / reé nhc-cido ] elos companheiros da viclima^Era %

íves n Í)an"ÜS' 
''^^"^ i "'"vessa Joiod

-Aires, em 2" Jlcrry Ilay, em
Venceu Buenos

!!" Majcslie.
Tempo !I7 4!."»". »
Poules 45$900: duplas 22-^00
Movimento do parco: 7:7878000.1 ar ida rápida, pulando .Maieslic na frenteseguido de yangunrda e Mi s Fiorencé Vi'

curva 
do "urf Club. Miss Florence e Merry' Bnvbateram, juntiis, Vi'"" •'•» - '-.--- ;'"-lry oaj

levam Oliveira, redactor do "Correio de Mi-nas-, e Dr. Américo Penua. Este offerecoronel Mne-icl nm prelo para aliqiii, dó uni novo jornal que
próximo.

(Inibas c dislincçôes pelos seus actos dc lira-
Drago é o soldado mais

italiano. velho do Exército

cceu ao
fundação,

sairá em janeiro

—***** *•¦

eral do listado elo Pio foi ho-
("oposta uma acção de divorcio. Trata-se

Vçloriiift Rollp Doria, casada eom o 2"enente do Exercito Znchar'"orm, e que alie

ile I).

O tDrogresso nos
Estados

Itaporaniga Ja iesn serviço
ITAPOI1ANOA (SERGIPE), 1 (Servi.-o es-

pccial da A NOITI-.i-Itapoi-anga acabii dé re-cetier leslivameule, pula primeira vez, o iremsuburbano que, no sen funccioiiamehlo qiio.fi-eii.niio, tara sem difficuldade a periniiln pro-gressiva de seu commercio, de sua industriae de sua lavoura com outros centros poou-losos.

MítlS uma acção contra a
União Federal

No Juízo Federal da secção do Estado doHio loi hoje proposta mais uma acção cou-tra a l niao. José Antônio Loureiro Filhoexercendo desde 1900 o logar dc fiscaldo imposto de consumo na !l" circuinscripção,fora exonerado a 21 de agosto de 1000. O sup-plicanle pede alem de sua reintegração, maiso pagamento de vencimentos, quotas"e outrasvantagens que podia auferir naquelle cargo.

POR UMA QUESTÃO DE TERRAS

§£0ã áféáââsí! iside a mesma travessa n. '>C
O motivo da vingança d.T aprendi/ foi ler

¦ — *¦

Roubou uma "Parabellum
o e fardamento do capitão

Antônio Iierrulano. praça elo V reain-io,-,^ .i„

Pistola marca "Parabell,,,.," ,..-;.''. ° un,íl

ér h ni',,Á!,tnS' í1an,!l,!,raa' firmaiido-sé" põu
efST.fi inr? 7 Bay cnJ SCRl,ml" ,nS«l- L" «ni-uando toite ataque ao "leader" 

que se nròongo.ii pc as rectas do rio e de chegada o deBuenos Aires, corrido ,le alcance' os ba-apara venee-r facilmente por tres corpos. Mc ,-vBay foi segundo a um corpo de Majestic. ter-
5° pareô - 1.009 metros — Correram • Cnscalho (H. Cruz). Estilete (D. Va/" San ar h"no tJoaquim üòutinho). Hurrah í).' Ferre .V«jaliay (E. Itoilrigucz). »enen.,i,

peuii ics para os pobres dc diversas irmand-,-des, ilem dos por conta própria. Na p",[\ LCaju', era enorme o numero ele pedi •» ?mesma espeelç, inipedindo a livií entra da *a iaeil saída dos visitantes. Tanto num „,1noutro cemitério, n.uila flor ú venda
O administrador do São João Baptista' to-mou a deliberação de não pormilti'a e\lV 

",
e caixas de papelão e envolucros d i m 1no cemitério, pnra não trazer a incdiivenie cbde sujar as sepulturas. Toda a espeeil de cn -Nas e papes era deixada na portar a (',,,

S!aen*» foi «ionrip a quantidade dj.npeiao e papel arrecadado. 1'nrli

Tempo 108".
Poulcs 22*200; dupl,
li''

incinerada, mas depois foi lembrada iu
Jf P-P«".« triwèr essa arrecadação áósobres homens que vivem de apanhai" naneipelos monturos. Assim o Sr. Assu n -f,o enregara o,pape c 0 ]);ipi.lri0 |mW»o 

-
ti^peiros que ali apparecercm, {°l u'pois, as primeiras horas.

as. -15A200.

cm 2™n'L7rrQ1KC[l 9^° SpiVno .(Micliaéls);cm j. Mogy Guassú' (D. Vazl e eu» 'i.» i ámCanning (.1. Escobar). ' e cm J Lol']

c©ii um tteo de

rias de Menezes
v„ .,,, ¦ . .-- c,sl:"' 1'or este, sem moti-" algum, abandonada desde 1914; A reque-
\idlr.,vvU- 

neSt'V cílJ)ital c ° s«PPlicado em•McUieloy, A run de Santa Bibianu, desde quec„ esso,, de Sergipe, onde commandava a
(i'.oucia estadual,

-* ****** _^__
A homenagem hoje pre-stada ao Dr. Frontin

pelos seus amigos
Piu,tnti!!'tlc,-reaváou-S0. !l!l residência do Dr.
!.;"' o do Frontin, nas Laranjeiras, n entre-
vota In 

mei,^«?.m «l»0 ha dias publiciVmosj.t-uu no Club j de Engeilbaria', por inicia->a Ue ura grupo de amigos e admiradores
lím n, ¦'; ";l, qual os hoinenageantes rendiam
I 

" 
I, 

' 
/ C ndinljracap e solidariedade noo es o collcclivo contra as accusnções1 queum lazendo áquelle ci-genlieiro, por fa-"í? ocçorridos na Central do brasil, quando¦ -;• dirigia os serviços desta vin-ferrea

lilimorn"1! festncfio concorreu, avultadissimo""/ode pessoas dn relação do Dr. Frori-
,.-"-•'11.0 no acto da entrega da mensagem
«lu Jí «"PCriSao o ür. Osório de Almei-• respondendo-n o homenageado.
fc-' ,1;1!, ^onvniissão da Escola Polytechnica
1'eiÍÍL i, 

' t>,lln;'p «e uma outra ínensagein
,10" 

« naquelle estabelecimento pelo cor-
en U'' Hsa-"(lo eia palavra um aeademi-
nn';. ''. hrontin respondeu  ''"•n s aquella prova do

A Assembléa Fluminense
está prestes a terminar

os seus trabalhos
Compareceram á sessão de hoje da Assem-bica Fluminense 'In Srs. deputados, tendo sidoos trabalhos presididos não só pejo Sr. Teixei-ra Leite eomo também pelo Sr. João Gidriia-raes; Na hora elo expediente b Sr. Domingos.Marinuo pediu adianieiilo da discussão do pro-jeclp relativo á rcfoiina da lei n. 1.137 Oc

çiipnjMo a tribunn o Sr. Górrifluê Coilet com-lialcii o aiinljiliabetismo-flumiíiehse.-
. A reeiudriincnto dn Sr. José de Moraes foiinvertida a ordem do dia. tendo sido approva-do um substitutivo seu subvencionando o Pa-Irmiiito dos. Menores Abandonados com a quan-tia de l.oippOÇ por anuo. Sobre o projeelo qu-orça a receita c fixa a despesa pura 1917 falouo Sr, leixcira Eeite.

da A NOni-., --. Anlouio Caramati, dò na-cionalidndç italiana, morador em Bonisucccs-so, nas visinhaiiças daqui, teve um litígiojudiciário, por motivo de divisas de terrascom a fam, ia Gomes. Duas sentenças de-ram ganho de causa n esta. tendo a"polieiaexeci!i ndo o mandado dè immiSsãò de posseexpedido pelo Tribunal da-ltelação eS-?2íòrela mesma parte.
; Alguns dias depois, Caramati (lesobedeeeua sentença,; .invadindo os terrenos adhidiea-'^"i fanlilla "orae3 «loBtruirido tapu mes elendo uma situação intolerável que. maisavaliou com o acto violento de ante-honlemIa parle de Caramati, que, vendo os?ii-m'5osJoaquim c Francisco Gomes, eom alguns euaradas, construindo uns tapumes, pa-,
naquciifsVS: °S ,;,ÍÍ,,"JU " ,,!i° ™mA

Sem nenhuma expl

de mn capitão.  " ....ouiiieiito
Aberto; o inaucrito policial miliiar sonhe .»

no. De s.vndicancia em s.vndicancia soube -i»ohciii que a "Parabclluni" 
havia sido vendida e revendida, aeliíridoso cm poder de lijogador conhecido pela alcunha de «Mo hran

ço', 
em cujo poder foi a arma apprchéneidi,Hereulano continua foragido u,-1>-"Vri«.mu.

Colombi-

As qasssÊõas sobs*e

(-Ú--, ri» "na- 
cxí,!u'i,;i5°. íoram-sc, então,uu.im.ili e os .•.irmãos Gomes e seu pessoaara suas casas. Hontem, porém, eueo ra-

e";!'„ 
esíri'<liV''ltre Bomsucccsso e astenas em questão. Carimati aehava-se aco.n-

—————————¦ >•***•

â e®mwQm®mci\Q aos
mortos"

Em NiCiheroy

o aspecto do pala"''aiijeirns, ora festivo

alTéclo.
-'te Frontin, ú rua elas

v®m |iara o nosso

a com memora-

0
li in

vnpnr nacional "Mossoró'?, entrado hon-
tes oV0Ux.e dc Hucnos Aires 000 saccos dc no.
l.lli-X •,m'','"V;'S l'.e i"'-klos e 30''308 s:'"'0^ eom•¦""io.JIiü kiios de Iriso.
«rniiv0n",K':òinbo'rg". entrado de Nova Yorkm\e „il Unas de bacalhau. 150 caixas de IcU
ris ,'"' i "' ?s de fm"° e ''eRiilnr carga dc bar-
64 ..i .?¦ t"'í'"- !|Kua-r z. soda cáustica, sues etciaiieirns,
IWo-iVnpor nni'ioiml "Arassualiy" trouxe de
íafí i,a,Areia -'> saccos de cacáo c, uiill de
Ac .ae Itapcmirim, 3.378 saccos de assUe-tr

cTorkicrí6 a^001 e a fí,ríl° dé fu,nO- e «*« Vi-
tiufê''ir* Snccos de farinha- 31 d« arroz, U dev"0 11 tardos de toucinho e 10 de peixe.

_Começou lioje em Nictheroy
ção ao.s mortos.

Assim é eme logo pela manhã foi iniciada iiromana aos cemitérios dc Martihy. SantíssimoSacramento c Confraria da Conceição. O solloi abruzador. mas a despeito desse iriconvèliicnte, extraordinária concorrência tiveramnqiiellas íiecropolcs durante o diii. A.uiinliã
dia de-stinadii. a essa hoineiinirèni aos entes'
queridos, a romaria será grande. Não só niicãpellii de S. Pedro dc Mai-uh.v. que é nó ee-mitci-io publico da Prcfei.lurn .Municipal, comonos do Santissimo Sa.-raincnto é Confraria dci\. S. da Conceição, serão rcsuidas missas ésí) In.ras.

Panhado de oito camaradas e os irmãos «omes tinham ora sua companhia dou, cniiw-radas somente. Formou-se logo ,cussão entre Francisco G,.-mes'c ffiátí
1* t,'MM 'V^0S C 'lesfechando aquel-

,-o >°- I,clos se,,s eompanheiros, um1 io dc carabina em Caramati imo teve ofi.Sado .espatifado, alojando-sc afina"na medula espinhal.
Antônio'' Camarati

depois.

a bula

morreu uma hora

O Sr. prcsidenle da Rcpiib.iica recebeu ho-
je, autes do despacho colleCtivò, os Srs. co-roncl Felippe Schmidt, governador dc Santa
Ca.thnrina; Dr. Astolpho Dutra, prcsidenleda Canuirn dos Depnlnêlos, c tenente Berilo
Ribeira, director da Escola ele Aviação doAcro Club Brasileiro, que foi agradecer aochefe da nação ter-se feito representar S. Ex,na tarde de aviação, hoiitcínj no Caniii»' riosAffonsos.

ovem pedraem Pirâpóra'
Cervejas e peixes geladoscom os blocos de semelhante

chuva
GUIVKU.O 1 (Serviço especial da À NOI-ir,) — Fm Pii-apoi-a d

mar*ca üe coiasnoroio
Ha lerapos, Anlouio Marfins Junior pro-

marca de commercio, referente a azeitesde que obteve registo Camilfo Mòurãl oba ai egaçao de que a marca por essè re-gis acla^era contráfacção de sua prfpr e-dade O juiz, decidindo o pleitoíjúSo autor carecedor de acção. Appeifou elieorem, para o Supremo' Tribuna! Federal'evestç,., tomando • conhecimento da appe a-Çao, hoje deliberou ncffar-lhe provimentocontirmando a decisão uppcllada. '
•>—°*K9l**i*

Um lente da Escola Naval
reintegrado pelo Supremo

O capitão-tenente Adolpho de Carvalho
5Lnít10 pr°-P-?''-> ha tc""30s' »'"» ãSsummaria especiaf, no foro federai, párao hm de anm.rfár o decreto do gove úomiec^[dispensou do cargo, de lente substitutoda terceira cadeira da Escola Naval, e coii-
atra"!,3 í"30 

a Ihe :'m¥ vcncimen?os
2ito A 'nrn~ 'A ^ ?? ^^ COm dÍ"
iuí til^i 

° 
%l^a Procedente, pelojuiz federai, em face das leis que regemo assumpto. A União, porém, appe.fou parao Supremo e este, na sessão de hoje, rc-s-oíveu confirmar a decisão do juiz, por seusii mc amentos, manefandò, ass.ri.; re. .tegrar o

Tempo 114 .115".
Poulcs 17830.0. iduplas IfiSOOO,/ parco -- Venceu Helios. emnn e cm .1" Alegre.
Tempo 105".
Poules 7ã.?:i(IO; duplas 6"/,$900,
FOOTBALL

America x Fluminense
JvoJ ,e^cdaíiva 

d,e grande numero ,!c
énri « ,?,H°ll'S,\esta tarde ° enco"t''o
esperado. ac'ima' ™cÍ0™mcnte

n tJlÚ'dA 
díísenvoh'ida foi bastante forlec e.ieia de lances interessantes, que provo-taram intensos applausos dos assistentes. 

'

reíuttado. 
* PÚCÍÍ>' verifico"-se cse-t.inte

America, 2 e Fluminense, 11America, 4 e Fluminense, .2.» ******

As viagens de bondes para os dous maioresccnilerios foram aiigmentadas co ideravei-

je e pelo

O Sr. Alcântara Bacellar
almoça com o Sr. Delfim

Moreira
a a S.UlIli) -_ Hoje, ao me o-d a houve um

EpHigeuio Salles e Agapito Moreira. 
MiXrqa^

Apôs o almoço o Dr. Alcântara Brieplln',-

nhâa,ot'ilioUCantartt'lia"l,ai'^ess-"i ama-

motivo da
morte

Jm riuiculo
r'i,n°í,a 

d^'lnraía0, íue deixou. Que seria rimrid culo dizer qual o motivo que o levara amala -se. Pensa'..., porém, ler sido um forteanioi, 
ç movei do seu aclo, e que elle bemconipreheiulesse o ridículo,

vlr'li P'°n iss° °'w ° -ioven Alberto ÁlvaroFontes Casaes, le cgràphista da Heparti-ãudos lelegraphos, disparou um tiro dc 'revo 
1-ver no ouvido, morrendo instantaneamenteNenhum soecorro lhe puderam prestar, seu-do o taclo conimunicndo á policia, que con-sentiu que o cadáver ficasse na residência diafamília, ã rua 34 de Mnio n. 483 

MHUlcla d'1
Casaes era solteiro, eom 19 annos teletíri-

A Câmara de Nictheroy vae
reunir-se

Afim de tratar do orçamento de 1317 e oimo.s assumpto» de interesses geraes a CnmT-rn Municipal dc Nictheroy iniciara assessões na próxima semana
suas

****** i0 embarque tio gover-nados* üe Santa

Os voluntários aggres-
sores foram recolhidos ao

quartel general

f 
midavel clniva- d^ pedr 

'a 
uo™ ra^dhlocqs acompanhados de forlisslmos 

" 
ro-

I. rs | o" o'/ 
A Cim\" llliro" «^a de duasoiis, fiiiundo asi.pcdras os telhados, estro-Bando a arbonsacno das ruas.Numerosos populares enclu-ram diversas'le pedras, lendo inuilos aproveita-¦ . s nu-Miias para desjiachar peixes geladospaia HeJlo llorizontc e oulros paranulas.

vasilha

jelar hc-

O Sr. t.elippe Schmidt. governador de S.mt-iColluirina einbarcnrá para o seu i2stn<lo opróximo domingo, ás 11 horas, num vap^r d"(.ompanhia de .Navegação Costeira.
****** 

A chuva caiu entre as 2 e 4 horas,s freqüentadores dos restaurantes sabo-rcam ainda hoje, cervejas e outras bebidasSeladas pelas pedras apanhad;
uueila da eom»ih^jjt_e chuva.

elojjdis du

O arcebispo de Marianna
em franca convalescença
llcccbcinos de S. .loão tPlíWVey, lioje o se-gtMiile telegramma ' ' '
"O arcebispo dc Mariaíinh eslá cm fraifeaeonvalcseença. S. Ex. Itevdma D s í-

àrmmh 
mC,f,a 'T rea'l,idt' "•imerosos !elé-gi.li n. .. lazendo votos por seu promptorcstabelccimciiU^e dVsejaudo-lh. icíicída-

A larde ¦seguiram, 
escoltados, para o Quar-

Sr li' nüsl 
' 

' 
1°S .volu"V'lH.us áBíressores do

.i.i'J ' ta-',u"'or' Silveira Martins e Cor-dc -o que nuo prestaram fiança na policia.
eo.?sl-,t.HÒ 

<tC Ví ""-cnsas P^ica* iicoúeonsMtado, como i.eou constando do auto, ao
ambos os iggrcsso.es sc achavam armadosAcompanhou-os uma escolta da 5» região'commanduda por um cabo. tendo seguido os

CQlVIlViÜNICÃüQS
O Dr. Ed. Magalhães (un Dorprocesso especial, as doensã^rèbeliles da £ le e ia"nucosas, a íyí,l,ili3 e a lno ,h£ ar 1 li.mo -,

yspepsia ueanisHieaia e doenças lò peSSidebetpmbro n. 30, das 11 hora» eni deinle Á; 10,U

Os nossos moveis são
fabricados exclusiva-
mente para pessoas de
gosto. Não devem con-
iundir-se com os mo-
véis vulgares que seencontram em qualquercanto.

LEANDRO MARTINS & G.
OUKIVES 39-4I-43 ~~

OUVIDOR 93-95.
O Dr. EURICQ DE LEMOS
esp: garflanta, nariz, ouvidos, boca
bá, sobrado; de 12 ás 6.

desarmados elopresos a pé ao seu i-estinosabre de seu armamento/.
Os guardas que depuseram uo flagrantedisseram que os dous voluntários, após aaggressão. quiseram lazer uso dos seus fa-coca contra 0s seus detentores e popÜlarcs

Gratificasse bem a quem levar :í ruai
Uruguayana n. 42 uma
chaves, perdida hoje.

aigola com

Qtiasi xx vx T
„i3 ,!..."" ¦ tí-ít l,m fscnndnlo, na rua llicoPhilo Oltom. A policia prendeuera doido. Uisst- chnmnivse .)

o: o homem
"ao dos Santos

Dr. Hérbert C. Reichardt
rios. Uruguiiuina, ,v TèT Centriil. .:l.'!i'..

Causas conimer-
ciaes e invènln-

ir os deposito» Je vendi

e ser b««tolr£«^;^^ . como sã'rilea8 l*do para exame medico pelo 3" dtatrlcíi^' 
[%^L^-^J^- URUGÜ,

Si V. Ev. for visit.
do moveis

KED-STAR
terá^ccasião de verificar como são gracioso,e práticos os seus estylos. como é perfeito u

s a,-» condições

AVA\i. 8'J
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* A NOITE»— Quarta-feira, i de Novembro de 191^

LOTERIA FEDERAL

noturno rios prêmios ria lolrrla d» Cailtnl
Federal, plano n. 803, cxtrablda Me»

*••• üflBR'S:::.;;i:::::::::::::::::: ««
S7.VJ  iinílflíoM3:t80H • umim
7H47.

rü 1 '.'H ...•...•••••
6ÍHKI2  • •«• • • •'
4288. .iun ""¦

600*000
60».000
nOOÍÜIIU
nlMIOOO

Deram hoje 1
1'Aiitlgo '* •'••'. «m ííflhòModeruo  »»{ JfftX
Sallmdu Klepmni»

LOTERIA PE S. PAULO

Hesuiuo dos prêmios ria 709* «»'"«*»*!
«• oteria do plano 11. S», reMIsada hontem:
77477 • >5J888
4.VJ01Í fSuOO

.1774 ,......»•! Minsono
U37& '•' juoíwii

O Lopes
V ousm da a lortuna rosls rápida nu Utertas • efle-

tece maiores vantagem m pnMie^ Q ,j

Sá, 89; (Jcncral Câmara, JIM. — »• »»»'»• f'" «"•"•
Ue Novembro. 60.

binado*»
Cortas, corações, cruiei. J»^^*!»em ceUuloide, mlssangá? e>Iscult•*.!RggjgJ

une4ues^»komDeato. Rua S«t. de Setemb

queria matar todo
mundo

Uma das viciimas morreu
Morreu esta madrugada, em uma enfer-

maria de Santa Casar o árabe Jacob Isa
«orador árua Buenos Aires, que teve
Km perfurado por uma facada o pul-
S£ eVerdo Isa, cLo fá ficou drvulgado
fora vietima da ferocidade de: Lu : Oon
iapa de Oliveira, e não João Gualberto
ffsifva, iido hontem, em estado dc
Scitacão' alcoólica, achavam na rua To-
pias Barreto. As outras victimas de Luiz
tontinuam em estado lisonjeiro.

No auto de flagrante lavrado hontem na
tteleeada do 4<> d stricto ainda nao pôde
Er esclarecido o movei' de tio estúpida'gg 

essão! Esse flagrante foi modificado de
nffcnsas nhvsicas para crime de morte em
Jisía do epílogo hoje, com o fallec.mento
W 

Ojcriminoso, ao que parece, «o contra-
no do que elle declarou hontem, nlo com-
nnctteu crime algum em P«»c°> .de onde
chegou no dia 13 do Corrente, vindo a
Gordo do «Itapura». .. ,

Luiz deverá hoje mesmo ser recolhido a
Casa de Detenção. .' 

Na autópsia procedida no cadáver de ja-
!cob, ticou constatada a sua morte em con-
keqúencia dos ferimentos recebidos hontem.

mmm - ¦ —
^T'

COMPHA-SB qualquer quantidade de ouro, platina
Jirilliantes e pedras preciosas, paganclei.-se bem, na
JOALHEKIA OSCAH MACHADO, ru» de Ouvidor, 101,

- ¦'¦'

Festas escolares em
Affonso Penna, Minas

• 'AFFONSO PENNA, 1 (Serviço especial da
A NOITE) — Com a presença do Dr. Delfim
Moreira, presidente do Estado, filho desta ei-
dade, devem se realisar, nos dias 18 c 19 de
novembro, as festas escolares do encerra-
mento do anno lectivo do Institato Moderno
de Educação e Ensino,

Casa em Santa Thereza
Precisa-se de uma casa mobilada, por

tres a quatro mezes, em Santa Thereza,
com quatro quartos e dependências, pro-
xima aos bondes. Carta ao Sr. Macedo,
Ahandega, 32, loja.

¦ «¦¦ 1 ' ' *

0 commercio e o novo
orçamento municipal

A Associação Commercial receberá, até o
dia 5 do corrente, as suggcstõcs o reclama-'ções 

que o commercio entenda dc fazer sobre
o novo orçamento municipal para 1917.

Até hoje foram enviadas á sua secretaria
diversas reclamações sobre a disparidade dos
augmeutos por classe que, pelo critério ad-
inittido pela nova lei, é sempre egual, quer
seja para os coinmerciantes da primeira, se-
igunda ou da terceira classes. Os Srs. com-
inendador Pereira dc Souza, CornClio Jardim
e Humberto Taborda, membros dá commis-
.são especial do estudo da lei do orçamento
(municipal, já annotaram nas tabellas as dif-
fcrenças para mais. O Sr. Miguel do Nasci-
inento, do conselho deliberativo, também tem
nm estudo sobre os augmentos necessários
para difficultar 11 commercio clandestino,

A nova lei municipal augmenta 100$ a ca-
da classe de açouguc, trazendo assim maior
ônus para - a população quc se suppre nos
aeoiigues de 2' ou 3' classes.

Emquanto os impostos augmentam, as des-
pesas com o funccionalismo municipal tam-
bem augmentam.

Uma transacção pre-
Judicial levou-a ao

suicídio
• _,—

Ou* foi • que fará a
polieia f

Ha algum tempo vivia lóiiuha cm tuna
pequena casinha du suu propriedade, .i rua
André Pinto, 121), nu csImcAo dc liámos,
0. Amélia Christina dc Oliveira Uoines,
viuva, dc 07 unnos dc edade, c dc na*
cioiialidadc pòrtuguez».

Ma cerca de um anno um seu parente
dc nome Pompilio olfeicccu-llie pnra com-

(irar 
uma casa, dando D. Ainclia Ires con-

ps ndeantados a Pompilio para o p.ig.i-
mento da mesma.

Nao tendo, no entanto, esse seu parcn-
te dado solução do negocio ate* agora, vinha
D. Amélia se prcoccupaiulo com isso e por
duas vezes hu pouco tempo tentou suici-
dar-se, sendo obstaila nesse seu intentei por
pessoa da familia.

Hoje, pela madrugada, I.). Amcliii, depois
de beber quasi uniu garrafa de parat.v.
torteincntc ulcoolisadu, dirigiu-se para o
fundo dc sua casa, onde existe um poço,
e nelle se atirou, morrendo afogada.

Hoje, pela manhã, uma sua netinha, pas-'
scando pelo quintal e dirigindo-se no poço,
li encontrou o cadáver de sua avó, D. Ame-
lia.

Correu e foi levar a noticia a seus paes,

Jue 
immcdiatomcnte comniunicaram o facto

policia do 22o districto. Compareceu esta
ao local, representada pelo comniissario Pcj-
xoto, que deu todas us providencias exigi-
das no caso.

Informaram-nos mais que D. Ameba lc/.
ver a «chantage» em que tinha caido a
policia do 22" districto o como esta niio

providenciasse resolveu pôr termo á exis-
tencia. ... . ,

D. Amélia não deixou declaraçiio alguma.
Seu corpo ficou, com consentimento da

policia, na sua residência, sendo o seu cn-
terro feito a expensas de seu genro, o Sr.
Antônio Pedro Nunes, empregado no «Jor-
nal do Brasil».

A policia irá agora agir?

HOJE —¦v^Assombroso suecesso 
~

ISO

CABARET KESTAUrfANT
DU

CLUB TENENTtSJO DIABO
Avenida Rio Branco, 179

DAS 9 IIOKAS A'S i DA MA.MIÃ

0 preferielo da elite clegaiilo c iiilcílòctual c oti.lc!
se exliitiom os melhores prúgininmus pnr artistas ile
valor iatuntestiivel, soli n ilirccção elo nitigiiaiiivcl
caburetier ANüItli' DUMANOItt.r- «.uitlQttu e luxo
em meio cliic.òlide se apiceiam a Alto e o bello

Vera Ias .... Notivcidansarina clássica
Arlctte" Cermy Cliunleusc ti elictitm
lileetia .. . 

". Cantora chilena
Aiiticliinettc Estrella mundial
llosita ItÒelrigucz Cantora nicsicnna
Flor ele Cuba Cantora lics|iiiiiliola
Linda llflnioiite Cantora inlcrnacioiial

Orchestra tle |iiitneira onleni

Brevemente:
Novas estréas chegadas de

Buenos Aires

O «Wakasa Blarú»

A flor encantada

d m dos muitos cartões postues com que os offciacs dc bordo do *Wakasa-Marú»
presenteam seus visitantes

Desde hontem ao cair da uuite, quc a
nota mais sensacional, vinda dn mar, é dada
pelo Wtikasu-Alarii'. U bello navio japouiv,
da marinha mercante, logo quc lançou ferro,
começou a ser objecto de grande curiosi-
dade, c a receber visitas das autoridades
c da imprensa. Os officiacs nippons, com
uma gcnlilcsa extrema, a todos tem rece-
bido com demonstrações dc agrado, sendo
muito obsequiados. Mas não tem sido isso
o que tem feito sensação, quc esse cava-
Ihciiismo dos japonezes não sürprchcndc
a ninguém. O que tem constituído a nota
sensacional tem sido a frescura e o viço
das bizarras flores japonezas, flores nattt-
rr.es, quc a offícialidadc do Wakasa-Mara'
conseguiu assim conservar durante setenta
e sete dias, que tanto durou a viagem de
Shangaí ao Kio. Dc todas essas exóticas

c bellas flores, a que mais tom causado
admiração tem sido o lotlius, pela qualos nippons têm grande veneração, porquea lenda japoneza a seu respeito diz queo lotlius d a flor da felicidade, a flor
do bem, a flor sagrada, rara flor quc só
dcsabroclia e viça, de sectiío cm século!

Essa rara flor, que gera nos lagos da-
gtias encantadas, só pútlc viver no seio
dessas encantadas águas. Mas lia ainda uin
segredo no modo clc as conservar. Esse
segredo os officiacs do Wáliasa-Alaru' tive-
ram de um velho mágico, do qual se fi-
zeram amigos 110 porto de Kabo.

Um suecesso, o Wahasa-Maru', com as
suas bizarras e encantadas flores.

Que o lotlius tenha sempre sob sua pro-tecção o Wakasu-Maru'.

Um espeniasnSo efiU-

A cura câa gagosira
K3T Illustre collega Dr. Augusto Linhares.

Uruguayana, 8. — Queira receber os meus mais
cordiaes emboras pelo brilhante resultado ob-
tido ua cura da gagueira.

Dentre outros, o caso da Exma. senhorita
D. M. R., dos mais graves casos de gaguez que
hei visto, è verdadeiramente admirável, pois
tive a opporlonidadc dc reconhecer que o res-
tabeleeimento completo da doente se operou
em pouco mais dc 40 dias.

Receba, pois, os meus calorosos parabéns.
Do collega e admirador

MonçoTvo pilho

Aggredido a faca
Na praça da Harmonia

Ifi Assistência Municipal soecorreu o na-
cional de côr jireta, Manoel- Tavares, tra-
balhador, aggredido a faca esta manhã na
praça da Harmoniia. O ferido estava caido
á sargeta, sem laia, apresentando um pro-
iundo ferimento nas costas.

Manoef Tavares, que não pôde declarar
o nome do seu aggressor, foi' recolhido
á Santa Casa.

Na delegacia policiai do 11» districto foi
aberto inquérito a propósito.

Drs.Leal Junior e Leal Neto
Especialistas mm doenças doa olhos, ouvido*
nariz e garganta* Cknsoliasjie 1 ájj frrrA»
Kinbléu a* Ha „-

No cartório da delegacia do 14» districto
policial proseguiu hoje o inquérito aberto
afim de esclarecer não só o formidável es-
candalo da fuga do praticante de conduetor
Virgílio de Almeida, criminosamente auxilia-
da pelo agente da estação inicial da Central
do Brasil, como também apurar a criminali-
dade daquelle serventuário publico, ciue, no
interior dc uni vagão de 2' classe, descar-
regara o seu revólver contra um passageiro.
O praticante Virgílio, r.pezar de requisitado,
ainda não se apresentou.

—- ¦

PERE KER
Finíssimo licor.

Contra os leigos e charla-
taes no Paraná

CURITYB\, 1 (A. A.) — A Sociedade
de Medicina- dirigiu um officio ao Dr. Mu-
nhoz da Rocha, vice-presidente do^ Esta-
do, em exercício, solicitando de S. Ex.
que, como medico que é, ordene o cum-
primento das disposições regulamcntarcs na
parte que se refere ao exercício da medi-
cina e odontologia, pondo cobro assim aos
abusos de leigos e charlatãcs que exer-
cem essas profissões, sem titulo algum con-
ferido por' instituto dc ensino."*'

Vendia cs bilhetes da
Central do Brasil

Uma queixa á policia
O inspector gerai do trafego da Estrada

de Ferro Centrai do llrasil fez apresentar
á policia o praticante de'conduetor daquella
Estrada, Jíicy dc Miranda, e o popular Ulavo
Noronha da' Silva, accüsados dc negociar
illicitámente com bilhetes dos trens dc sub-
urbios.

Na primeira delegacia auxiliar, onde io-
ram ouvidos os acciisádos, Noronha decía-
rou quc os bilhetes lhe eram entregues para
vender por Jacy de Miranda. Os bilhetes
apprehendidos c mandados a' policia ciam,
porem, já picotados.

Foi aberto inquérito.

Contra a ncurasthenia
CHARUTOS «INDIANOS»

FABRICA "OUVIDOR"

Falleceu o esculptor iim-
gÜayò Joào Ferrari

BUENOS"'aIRIZS, 1 (A. A.) — Falle-
cett o notável esculptor urtiguayò Sr. João
Ferrari, autor do monumento levantado no
morro da Gloria, em Mendoza, ao glorioso
exercito do general San Martin.

Doenças tio apiiapeifaí) digès?
tlvo e (ío svsí8i«a nervoso. —
s-Saios Ri — Üp. Kenalo de Souza
Lopes; rua S. |osé, ^9, de 2 ás 4.

-a»«

Tabellião NOEMiü O A SILVEIRA
ttüA OA ALFANUKíiA 8a.—lelephone 61ü

«Madame» Nenemem
apuros
_.—»-—¦

Um qui-pro-quo a bordo do
«Itaquera»

Aquelle moço que vem no tombadilho é
mulher — dizia um agente da policia marítima.

Não ó — affinnava o sub-inspector Mi-
ratida.

E a lancliinha approximava-se do "Itaque-
ra". No tombadilho o pessoal de bordo pro-
curou a policia c lhe disse que naquelle vapor
vinha a Mme. "Nenein"...

O agente esfregou as mãos e voltou-se para
o sub-inspector :

Eu não lhe disse ?..-..
E todos foram ver a "madame", que lermt-

nava a sua "toilctte". O ultimo retoque de car-
min era dado nas suas faces... Q sub-inspector
Miranda, um pouco cncalistradò, pergunta :

O "senhor" é homem ou mulher ?
"Madame" sorriu, deu unia pancadinha na

barriga do sub-inspector e disse, com uma voz
fina e sonora .

Aqui me traz a "cavação" da vida... Dei-
xci Porto Alegre e segui rumo do Rio, onde
dizem que a vida é fácil...

O seu nome ?
*— Antônio Luiz de Oliveira c sou pòrtuguez.
E là foi "Madame Ncnem" rumo da 2* au-

íiliar. por causa das duvidas.
. ..- ¦ mo— «
CHARUTOS crPKO'-PATRIA»

Patrióticos e deliciosos
FABRICA "OUVIDOR*

0 caso da morte do linotypista
Brissac

Procurou a A NOITE o Sr. Seraphim Mar-
Uns, proprietário da "Tentlinlia de Lisboa",
A rua Maranguape n. 17, onde o linotypista
Brissac, que morreu repentinamente, fizera
uma refeição, provando qne absolutamente
não foi lá que o infeliz rapaz se sentiu mal.
A "Tendinha" é muito freqüentada, só se
tendo dado ali intoxicação por excesso, pt)r
quantidade de comida, e^ nunca _ pela qttali-
dade.

Itaios X — Elèctricidade medica — Exames;
photoitrtiphias e tratamentos pelos raios X.
Applicáções de elèctricidade nas moléstias em
geral. Dr. .1. de Toledo Dodsworth; 108, ave.
nida Central (rio lado do "Jornal do llrasil").
Tel. 2.'A2ü central.

¦ <l» 

Roubou o patrão e foi
perdoada...

Noticiámos hontem a queixa apresentada
pelo Sr. Adriano da Costa Ferreira Dias, mo-
rador á rua Haddóck Lobo n. 321, á policia
do 15° districto, contra a sua criada, a por-
tugueza Maria Amélia. Conforme aquella lio-
licia, Maria, ao sc ver descoberta como ladra,
atirou-se da sacada á rua; não se tendo ma-
chucado, tentou fugir, procurando através-
sar a rua, quando foi pilhada por um auto
que por ali passava; soecorrida pela Assis-
tencia e como não tivesse importância o sea
eslado, foi ella enviada presa acompanhada
de um policial,'parti a delegacia. Em caminho,
porém, aproveitando-se de um descuido do
seu conduetor, atirou-se do bonde abaixo, não
se ferindo muito. Emquanto isso sc passava
o agente proseguia em suas diligencias, ap-
prehendendo os seguintes objectos furtados
por Maria: um coração de ouro com quatro
brilhantes, um cordão de ouro, um collete,
oito lenços, quatro pannos bordados, oito ro-
los dc fita, quatro facas e quatro garfos,
quatro pares dc meias, dezeseis gravatas de
seda, sete camisas, duas calças e muitos ou-
tros objçctos. Pois bem, depois de tantas pe-
ripecias, ele ter ficado constatado o delicto de
Maria, pela madrugada o seu patrão chegou
á delegacia cm um automóvel e carregou com
a criada, desistindo da queixa...

i mm— ¦

A farde de hontem de
aviação

—». —
Como se deu o desastre do

bipiano «Farman»
Foi bastante desagradável o accidente ocenr-

lido honteiii, uo campo elo:; Affouso.s, c cm que
o aviador tenente Dento llibeiro ia sendo vi-
clima dc um acicidcntc lutai.

O (ippnrelbo "Farman". dc (iü II. P,, na ex-
periencia, antes tia "dceollagc", portou-se
muilo bem, tendo o seu motor se desenvolvido
íidihiravclincnfc. Tudo preparado assim, o jp.
parclhü partiu, eievanilo-se a unia altura tlc•IOO metros, obedecendo bem a todos os com-
intuídos.

llcnto llibeiro, simulando uma "alerrinsaüe",
fcl-o ciir.i tanta felicidade c|iic de novo sc ele-
tem debaixo tle uma salva de palmas. Notou.s"
porém, qualquer cousa ele anormal no tipparer
lho. Darioli, conhecedor pratico dos apparc-
Ihos do Acto, fez então si;»iuil para que o avi.-t-
dor aterrasse'. O tenente Úcnto Ribeiro obede-
ecu e começou a descer. Nesse momento liou-
re um grande pânico entre todos os assislcn-
les, porque o apparelho, quando fazia o vôo"piquó", para a "aterrissuge". devido á pas-
sagem clc um menino nas proximidades do ae-
rotlromo e a uma manobra do aviador para
evitar desastre maior, virou sobre as azas.
Todos tremeram e o apparelho, completamente
desequilibrado, projectou-se sobre o solo, espa
tifando-se.

Correram todos para o local. O tenente Ben-
to llibeiro, dentro dos destroços, dizia, de bra-
ijos abertos : "São cavacos do officio . E um
filele tle sangue corria-lhe pelo rosto.

Os médicos Dr. Alcântara Guimarães e Joa-
quim Sampaio coiiduziram-n'o para os "han-
gares", onde verificaram que o ferimento, o
único que tinha o aviador, era sem importan-
cia, meilicaiido-o immcdiataniente.

> mmim—¦ ^W^ I

Limpador u polidoi* univursal
EM TODA A PAUTE

«ws*-

bUAKBNB
para limpar mstaes.
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TRINOZ ERNESTO SOUZA
Dyspepsia. Mus iligeslões. lu-
a|ipetencia, enxaqueca, palpi-—tacões Fígado. Intestinos-

Deposito—Primeiro dc Março 14

Os voluntários espirito-
santenses

A sua viagem de regresso
CACHOEIItO DO ITAPEMIRIM, 1 (Serviço

especial da A NOITE) — Chegaram aqui hon-
tem, ás 20 horas, cm trem expresso, os vo-
ltintarios especiaes deste Estado; aguarda-
vam-n'os lia gare inniimeras familias que re-
ceberam carinhosamente os jovens patrícios.
Estes embarcaram para Victoria, em trem es-
pecial que partiu ás 24 horas.

Organisou-se aqui um grupo de volunta-
rios, esperando para apresentar-se á chama-
da do general Aehé, commandante da região.

PElA SAUDá ÜO POVO
0 Laboratório Municipal ele Anulyses sempre tem

julgado iiiins para o consumo os proiliictos LEAL SAN-
TOS: ctnisurvus, biscoitos, chocolates e scinolinu pitos-
pliatatlit.Grandes lubricas: ftjo Grande do Sul e ftio de Ja

.neiro.

Pague os homens,
Sr. prefeito!

O pessoal da Limpeza, ha
tres mezes, não recebe

vencimentos i
A situação do pessoal subalterno da Pre-

feitura c a mais dolorosa possível. Os ven-
cinicntos estão em atraso, vae para tres
mezes, como suecede com òs jprhaleirps
da Superintendência da Limpeza Publica;
Em vez de dinheiro, no fim de cada mcz,
se distribuem — e- o administrador está
á frente —i uns cartões contendo declarações
de qiignto tem cada operário a rece-
ber. De posse desses cartões, clles vão aos
agiotas, que exigem, agora, em virtude do
atraso de pagamento, juros de 10, 15 e
20 olo! E os pobres homens se sujeitam
á extorsão ou passam fome, pois os fonie-
cedores não mais os attendem.

Emquanto isso acontece aos pequenos, sem
recursos, os altos funecionarios são pagos
cm dia, pois hontem, ultimo dia do mez,
já embolsaram os seus aquinhoados von-
cimentos.

Até quando perdurará essa situação?
-««»»-
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OS SUBMARINOS BRASILEIROS
interessante, patriótico,

de actualidade
AMANHÃ

só no *©>J0i!iLC&lNí»

¦ mf— I-

Amanhã, succulenta feijoada
(2TA Casa Assembléa, rc-eaurante de primei-

ra ordem, tem diariamente o mais variadu"menu" e os memores vinhos. Rua da Assem-
hlca. 79 Proprietário Ottomar Moller.

Os arrojados
—«—

O «Schaeen» deixou
o porto

Deixou o nosso porto, com destino a Bue-
nos Aires, hoje, ás 14 horas, o biate de pas-
seio, argentino, "Sebaeen", que por um ca-
priclio de uni ricaço argentino veiu da In-
glaterra a vela c segue agora mesmo rumo ao
Prata.

¦ mm— «-
Dr. Gilmar Abraulcs^rs:^
pelo l'ncumolliorax — Uu«. SL, José lüü. ás V
horas,.

0 anniversario de
uma preciosíssima

instituição
' ' 9

A Asaistenoia Munioipalfea
hoje nova annos

mmi;iuis nitiostis k
Jíí.OOUENTES

A Assistência Municipal commrmnrn hoju
o H0II noiiti niiiiiversiirlii. Instlltililu pelo
prefeito Passos, quu o liistulltiu mini pro-
brio muiiiciiiiil, k rua Gimcrlnu esse utl-
llsslino .serviço du socorros públicos desen-
volvcn-se dc tnl feirma que u Prefeitura foi
forcada a tlotul-u tlc um itllficln nials um-
pio o confortável, k praça da Itvimblicu, em
(íue funccloiiani, não r.n ns scCfÒCH tlc cura-
tivos nos soccnrrldos pelo Posto, coiiío tam-
bem us officinas ilu cnnccrtn o fabrico tlc
iiulii-aiiibttliiucias, iiudlioraineiito esse iustl-
tiiitlu hu jioiit'11 icninti, como notlclitiiios op-
porlllliaincntc, o qne, além de outras vtinlii-
geus, imporia em gr.imte economia para «i
cofres inuiilcipiics.

Nu visita que hoje iUcmos ao Posto C.cn-
trai tivemos opporltiiiidntle du ver os carros
para trncviío animal, tlcstlratlos uo Posto do
.Meyer u quu eslão sendo fabrictttlos iiiih suas
officinas. Conforme nus Informou o Sr. Lo-
tttrio tlu I''lgtieiró, iieliiiinistrailor do Posto,
a Assistência tio Meyer, iilíni tlu automóveis,
terá também tlaqueltvs carros, destinados
exclusivamente á zona rural, cm que ns cs-
traiias, pouco pralic.ivcls, não se prestammuito no transito tle tuloiiioveis, principal-mente nos dias chuvosos.

Kniboru a Assistência esteja bem instai-
latia, como verificamos; muito sc Impõe a
creação du uma enfermaria no próprio l'os-
to Central, á qual podem ser recolhidos os
doentes até que possam ser transferidos aos
hospltacs ou residências. Não su comprchcn-
dc mesmo como não tivesse sido feito ainda
hoju esse melhoramento, lembrado que foi
pelo uctnttl prefeito, i a tempos, e esquecido
com ti mesma facilidade com que S. Ex, o
proinctteu... K isso é tanto mais estranha-
vel «inundo se sabe que ha bastante área nos
fundos do Posto, onde poderia ser locali-
sacia.

Organisado pelos ilrs. Caetano da Silva
director tio Posto Cahtrnl tle Assistência;
Rogério Coelho e Augusto Costallttt, foi hoje
distribuído o "Boletim do Serviço Medico
Cirúrgico tlc Urgência", em que se encontra
uma grande cópia tle informações sobre o
movimento do Posto da praça tia Republicai
Por elle se tem idéa tMtcla tio qüe é a As-sistencia: tudo. é registado minuciosamente,4
com detalhes e informações precisas. Assim
a parte relativa aos suicídios oceorridos em
1915: ciivcnennmcúlos, 48; armas de fogo
32; queimaduras, 29; submersãó, seis; en-
forcameíjto, 11; arma branca, tres; causasdiversas, sete. Damos a seguir ns espécies
dc venenos empregadas e o numero do.s sui-cidas: lysol, 182; nulo, 51; ácido phenico,•10; cocaína, 28; crcòllna, 21; ácido oxalico2U; ignorados, 18; saes de mercúrio, 15; per-niaiiítjjahttln,• oito; e.tlier, sete; homneopa-
lliia, seis; Iterozcnc, seis; água sanitária,
cinco; odontina, cinco; vidro moldo, cinco;
bebidas corandeiro, quatro ; strychniná
qMlro; creosolo, tros; ácido chlorhvdrico'
dous; ácido azotico, um; ácido sulplniricòj
um, lautlano, um; carbureto chumbo, um;sulfato de cobre, um; gazolina, um; sulfato
de zinco, um; ammonca, um; forinol,. um ;Chloroformlo, um; veronal; um; pyramldoh,um; substância explo.tivn; um, e tinta dc es-crever, um; total, 400, dos quaes 48 fallc-
coram.

Sobre os suicídios tiizcin ainda os médicos
da Assistência :"Relativamente a rada um dos meios em-
pregados temos: enlre ns venenos, o que pre-domina é o lysol, como aliás já em l!)l)S
p evia Afranio Peixoto, naturalmente porqueo_ seu Ínfimo preço, entre outras circtimstan-
e;ias, o torna facilmente adquirirei; Quantoás armas de fogo, o tcvólver é a preferidae, em geral, duas regiões do corpo tèm pri-masia — cabeça e lliorax, a primeira mais
que a segunda, (auto.,nos .homens..como nasmulheres. Nestas, n differenca entre a ca-
beca e thoras é menor, talvez por deseja-
rem mais que os homens ferir o órgão re-
prcscrithnte do amor, motivo cm geral des-
tes actos.

Das queimaduras, o incêndio das vestes
embebidas tle kerozjiie ou álcool é o mais
communi, quasi exclusiva mente pertencenteás mulheres e entre estas ás pretas."Kis o movimento da Assistência desde o seu
primeiro anno (1907) :

Soecorridós 8.803 cm 1907; 10.321 em 190S;
11.120 cm 1909; 1 li. 1105 em 1910; 21.MT érií
1911; 27.700 cm 1912; 23.000 em 1913; 28.132
cm 1914, e 22.9C8, em 1915. Total 212.217 pes-soas 1

¦ mt— i
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FUMOS EM PACOTES

MARCA VEADO
•—Excellentes qualidades——Recusae as imitações—
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Um descuido e um
flagrante

A's 12 horas, o larapio Manoel Ramos
de Oliveira, conhecido já em diversas preto-
rias ciimiiiaes, aproveitando-se hoje de uin
descuido, penetrou no interior da òurivesa-
ria da rua São Luiz Gonzaga n. 48, de
proptiedade da viuva Noemia Xavier tte
Mesquita, c ahi futtou um relógio de ouro
que se achava em um mostruario.

Prcsentido a tempo, foi dado o alarma,
sendo o gatuno preso em flagrante com
o produeto do furto, por um policial, que
por ali passava casualmente.

Manoel Ramos, o ladrão, foi autuado na
delegacia do .10o districto policial.¦ mm— t-

s% Hflobiliadora
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0 MERCADO DE CARNE VERDE
No MuUriouro do Hmita Crua

Abatidos huju t AU1 rv*c», 7U porcos, 1(1 tar.iiiiriit o 'M vltvllus,
Marcliniitcn: Ciiiitllihi li. do Mello, .'lu r •

.1 p.; Durlscli & V„, li) r.j A. Meniioi & c«17 r. o 2c; l.luiii & Minou, 31 r, « u „'.'
Francisco V, (louliut. «0 r., 3!t p, v 10 v.s iU,»
Ptiiniita de Abreu, Utl r,; Oliveira Inn.i.,, a
(\„ 108 r.. 13 p. m 11 V.; llasllio Tavares « 

*
e 14 Vi; ('. dos Itclnllilstiis, lli r.; Poitiui,,, ,õ
C, 21 i'.; 1'Mguril Ue Azevedo, III r.; N..i i. ,.
Hertüj 18 r.; P. I». Oliveira ft' C„ 38 r.j iv,'
niiiiilcs & .MiiitoikIcs H p.i Angir.iii M. ,i.
.Moita, 27 r. o 17 e., « Sobreira & ('.., 35 r.

Imhiiiii rejeitados: 14 18 r., 4 lil p. e li vForam vendidos : 211 1,1 r., com r>.8.'>u Mim á
On fressurns «lo reics.".Slock": Cândido K. do Mello, 218 r.: Du
rlsch & C, 185; A. Mendes & (!,, SOIt Llmà
& Filhos, 348; Francisco V. (iouliirt. ;nit- c
dos Itettilhistiis, 29; JoAo 1'lmcutii tle Abreu
145} Oliveira Irmãos & C. :i8ll; llasillo Tavil
l'C's, !•": 1'ortlnho & C, 120; Kelgnrd tU- Axevi
dn, 118; Augusto M. da .Multa, 1)03j I''. I'. Oi.
veírii & C, 18-1 c Sobreira & C.» .'llll. 'fulâl
8.377. '

No entreposto dt S. Dlog*

O trem chegou ã hora.
Vendidos ; 477 2[i Vfi r., 05 3-1 p„ 10 e .

21 v.
Os preços foram os seguintes : rezes tlc s;;n)

a $800; porcos, « 1^2(10; etiriu-iros * 2i s vltcl.
los, a 8000.

Exportação

Pura exportação foram abatidas por Cuidei.
ra & Filhos 182 rezes.

Foram rejeitadas duas.
¦ mm—  _

CHARUTOS fbIMA»
Fracos e aromaticos

FABRICA 'OUVIDOR*

mini mã

MOVEIS A PRESTAÇÕES
M. Gomes de Andrade

Os ladrões no 20°
districto

A1 policia do 20o districto queixou-se hoje
o Sr. Antônio Fiancisco de Oliveira, resV
dente á rua D. Pedro 163, em Caseadura,
de que fora roubado em jóias e roupas
no valor de 300SOOO.

 O fiscal da Guarda Nocturna do 20o
districto Antônio Souza, quando rondava
pela madrugada de hoje a travessa Ber-
nardo, notou ouc um ladrão procurava ar-
rombar o prédio n. 21 daquella travessa.

O ladriío, vendo-se perseguido pelo fiscal,
fugiu,.' deixando na fuga um embrulho con-
tendo chaves falsas, gazuas e vários instru-
meutos próprios para roubos.

1 >m— .

Drs. H. Aragão e A. Moses
(do Instituto do Manguinhos)

Exames de sangue, escarro, urina, vaccinas
étc. RUA DO ROSÁRIO N. 131, próximo á
Avenida. Xei. 4480 N.

ENTERROS

Foram sepultados hoju:
No cemitério do 8. Francisco Xavier: M.i.

noel Jontiuim Fernandes, Santa Casa d.e .Mi-
scricordia; Dcolindti Rosa, rua Estado de Sá
ii. 77; Ainclia Autltista Pereira, rua Vlsconda
de Santa Isabel n. 25; üorizia, filha dc Iic-n.
riqtie Landrlni, travessa das Partilhas n, 83:
Adalia, filha de José Ferreira Arcos, rua Sal.
danhii Marinho n. 12; Krcilia, filha dc Satur-
nino Peres da Silva, rua Kscobar n. 50; Car.
meu, filha de Hernaiii Silva Paulo, c .lo;ie|tiim
Alves de Oliveira, praia do lletiro Saudoso ns.
188 o 888, rcspectivpmciitò; David José da
Cunha, Ueneficeiielii Portugucza; Adriano Fer-
reira, rua Cru/eiro n. 2; Deolindn Ferreira
(loinjnlves, travessa da Universidade n. 09; Ccl-
vira dns Santos, praia do lletiro Saudoso nn-
mero 857, casa II; Archimedcs, filho tle JotC-
de Mello Carvalho, rua Alegre n. 87; cabo
Achilau José .da Silva, Hospital Central do
lixercltó; Antônio Peixoto, rua Maria Amalta
u. -11.

No cemitério de S. João Baptistn : Dia.
inaiillna Thcseu da Silva, rua da Fonte da San-
dade, s|n.; Marcos da Cunha, rua das Laran-
jeiras n. 457, casa VIII; Anayde, filha de Be-
nedicto Constantino ladeira do Barroso n. 60;
Oetavio Simões, rua 4 de Setembro n. 9; Ni.
coláo Crispini, rua D. Mariannti n. llll; José
Nunes llibeiro Filho, Bciicficencirt Portugucza.No cemitério do Carmo : Antônio Corria
Saldanha, Hospital do Carmo.Baixaram boje á sepultura na necropolo
da Veneravel Ordem Terceira do Carmo os res-
los inortaes do negociante Sr. José Lazary
Júnior, pae do conhecido scenograplii Lazarv.

O cortejo fúnebre saiu da rua General lloc»
n. 112.

Serão Inhuniados amanhã :
No cemitério tle S. Francisco Xavier: Mari-

na, filha dc .Manoel Ferreira de Lemos, saindo
o pcciiic-no çaquifc ás 9 lioras da rua Cunscliici-
ro Zacbarlas ri. 143; Jacob Issa, saindo o cor-
po tis 18 horas, do necrotério da policia, e Anua
Almada, saindo o feretro ás 11 horas C.i aveni-
da Carneiro n. 51'.

No cemitério de S. João Baptista : Maria
I.uiza da Conceição saindo b atitude ás 10 horas
da baixada da Villa Rica n; 14, e Waldcmar,
filho de- Antônio Barlabcnto saindo o enterro
às 9 horas, da rua do Chichorro n. 11»

MISSAS

Rcsam-se amanhã as seguintes •
Pelas almas dos socins da A. P. dns Ent-

pregados no Commercio, ás 9 1|2, na egreja
tle S. Francisco de 1'aiíla; pelos finados so-
cios dos ciubs dos Feniános q dos Deniocra-
ticos, ás 9 e ás 10, na mesma; Antônio José
Ribeiro, ás 9, na mesma; pelas almas elos
irmãos da Irmandade, de S. Chrispitn é São
Chrispiniano, ás 8, na egreja de S. José, no
Ândarahy; por alma dos sócios da C. da
I. ao Senhor do Bonifim c Nossa Senhora do
Paraíso, ás 8 1|2, na egreja do Bomfim;
I.uiz dos Santos Leonor, ás 9, na egreja do
Divino Espirito Santo, no Estacio; coronel
João José de Souza e Almeida, ás 8 ]|2, na
egreja de Santo' Affonso; em suffragio dos
finados sócios da R. A. B. Condes de MM-
tosinhos e S. Cosme do Valle, na matriz dei
Sacramento; Leopoldina Maria do Carmo, ás
9, na matriz de Santo Christo dos Milagres;
em suffragio das almas dos irmãos da 0. 3"
de Bom Jesus do Calvário, ás 9 1|2, na rc-
spectiva egreja; em suffragio das almas dos
irmãos da V. I. de S. Miguel c Almas, ás
8 1|2, ria mesma; por alma dos sócios da
A. G, de A. M. da Estrada de Ferro, ás 10,
na egreja de Nossa Senhora da Conceição
á _rua General Câmara; pelas almas elos ir
mãos da Candelária, ros seguintes comitê-
rios: do Carmo, ás 7 horas; tle S. Fi-mcis-
co Xavier, tis 7 1|2; tia Penitencia, ás 8: de
S. Francisco de Paula, ás 8 112;, e na egreja
da Candelária, ás 9 c ás 10 1|2; D. Amélia
Fernandes da Costa, ás 9, na mesma; eni
suffragio das almas dor irmãos cia I. de
Nossa Senhora da Apparecida, do Meyer, ás
10, na respectiva egreja; pelas almas dos Ir-
mãos da I. da Lapa dos Mercadores, ás 8,
8 1|4 e 9 horas; em suffragio das almas dos
irmãos da 1. de Nossa Senhora da Penha do
Barroso, ás 9; em '.uffragio das almas tios
irmãos da Irmandade do Glorioso Palriarclií
S. José, ás 10, na matriz de S. José; por
alma dos irmãos da Irmandade do Glorioso
Santo Eloy, ás 10, na egreja de Santa Lu-
zia; por alma dos irmãos da V. O. 3" dos
Mínimos de S. Francisco de Paula, ás 9 e
ás 10, no cemitério dr Ordem, em Catam-
by; D. Anna Rodrigues Marciano, ás I) A%
na matriz do Sacramento.

ÜP RnhQrÍA FPAlPAt'i''urS'ao llrt MisorEcordin. Ope*
Ul . ItUIICI IU 11 Üll Gçi'C3,ii[i|iiirollios'-' viíi" uriiiarias

lt. Carioca, íli, sob. Tel. 5931C,
- mm— —

Seis orphâos sem
J>ae nem mae

Os donativos até l-.cje recebidos pela A
NOITE, com destino nos orphãòs tio operar!?
Jaynie Ignacio Torres, vietima de uni tlçsnj"
tre no trabalho e cuja morte acarretou * d'
sua esposa, são os seguintes :
Meninos Fulvio, Oswaldo, Américo ...

e Olga Lignini  20=000
Um amigo c admirador tia A NOITE 20íOOU
D. Maria Floriana de Vaseoncellos A„.

Medeiros  20-?000
Jorge Canaan & Irmão  2ÕSO00
\V. P. ... ô?000
Tres amigas •....'....!.  25S00O
Por alma de Emilia Martins clc Cas- .

tro Torres  f>0?000

Total.

O Sr. João Lopes dc Araújo, padrinho no
mais moço dos orphnos, manda celebrar
sexta-feira missas tle sétimo dia por ann»
do operário Javnie lorres c de sua «sP"5?'
ás 8 e ás 9 horas, ua capclla do Sanntorm
de Caseadura.
———— ¦ m— — ""*"

Bclmiro Rodrigues & C. communioam T*J
mudaram o seu escriptori» da rua 1* de M»p

i co ü9, t>ura m mesma rua ¦¦ W, sobradoi.
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Duas celebridades num só programma:
DIANA KARENNE

\\ ALBERTO CAPOZZI
representando um dllacerante romance de amor

"^"^~ 
>

|| DIANA KARENNE |
|j A SOBERANA DA ESTHETICA DO GESTO

•!-¦¦ ^ V ít> ¦ I I ¦ I - « . —

jpJT* (La Suife au prochain numero) i|
1= ^g^^^^s,, m
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A NOITE «—* yuarca-rcira, i de Novembro do 1916

Uma manifestação ao
Dr. Bricio Filho

As nlii.iiniis di 1» «. do ,1» turma do clil-
mlca dn !!• mino da lís.ola Normal presta-rum, niite-hiiiiieiii t) luuilcin, umn justo c si-
Kiilflcallvn manlfcsliiçãii de apreço ao seu ve-
lho mestra o Sr. prof. Dr. ílrlelo Filho,
lente cntliedratlco doquollo eslauelcclmcutu
do ensino.

Por oceasião do encerramento das nulas ns"••'¦anos reunidos foram no encontro do I)r.
Prelo Mil.o o offorenornm-llio lindas "cor-
beillos" do flores noturnos \. ricos mlmim,
Jím noino dns turmas falaram ns normnllstns
Hlliebrnndn l,lndso.v ij tlorollnn Mcroln, queoiialtpcoram as quolidades do seu mostro o
roforlrnm-so uo seu impei nu vida publica,«estacando os serviços prestados oo paiz, ua
paz c na guerra.

O Dr. Bricio Filho, agradecendo, disse quesc sentia reconhecido nulo nquellns provasdo nffçoto leslcmunhndos pelas suas disci-
pulas, que tão correctos, cumprldoros do seus
devores, se mostravam.

Alludiiulo nos (llss.iborcs que tem tido nnsn« vida pi.i.iicn, nccrescehton o Dr. |)rlc|o
bilho que poro eslas rciitrarlcdadcs sempre
cncbnlravn lonllivos cnlro ns suas aiumnns ono seio «lo seu lar, constituído com o com-
ponltclrn escolhida hn 17 annos no melo dns
nonmolislas. germinando, o honionngòndo
aconselhou ns suas discípulas a que se de-
diensseni com todo o af(i*co a grande enusn
dn instrucção, educando com obuegoção p ca-
rinho os futuros cldiiilflos da pátrio.

Em seguida os alumiios acompanharam o
nr. llricio Filho ate'- ò portão de ciilrodi.
dn Escola Normal, oguendo-llio calorosos
vivas.

A mnnifcslnção deixou grande Impressão
em toda nssistenein, constituída lambem poraiumnns do oulros cursos.

'¦ «

"ANoite Mundana
ANNIVEfíSAHIOS 

*~~~~
rasem annos nmnnhfi:

, o„ Srs. Victoriuo Mnln Júnior, Dr. Oollnc
llraiiihio, Dr. Sutil de 1'iirln Kclln, Dr. líurlco
do .Moraes, Oticar llnilinsi. Rodrigues, clrurglãn
dviitislii; Dr. IMiiiiiiiiIo tlc .Mlroiula .lordoó.
a;(VOgndo no iiohs.i foros Dr. Kurlco do Lemos,
clinico nesta capitais l" tenontu .lonqulm du
Souza Heis Netto, o nossn osllmndo compa»
iilnln» de redacção .Mnrlo Magnlliilcs.

•- Fnscm niinnx hoje:
Os Srs. Dr .Redro Francolllno Culiinirâcs,

Dr. Agostinho IVrelrn, ciipltan Iloroelo Alves
Campos, Carlos Antenor dos Santos, tenente
l-.dgordo Santos da Silva, plinrmncenllco Carlos
.luso I-ernimiles, Mllo, llck-na Olfffl lio tiusmiVi,
professora publico, filho di* Mine. Cccillu (lu*.
mão; o menino Fi-rnantlo, filho do Dr. Arnaldo
Cavalcanti, o Sr. Alxleungo Alves.•—Faz nnnos linjo .. lixma. Sra. I). F.lls.t
Sompoio Mii.ilell.i, esposa do Sr. Icuculc co»
ronel Dr. .Ii.ão Pulgénclo do l.ima Mlndcllo,
mmFRSTÀÇõKS

— *****
Oleo pnra lamparina — AROMATOlt

bit.ma i.ov.ili.ilo aini-rii-nna!
Muis lirill.o,.iiais duração, mais bando!
Kiironlrn-so ó venda cm todos os armazena.'

Doposltnrlos Roraós:Co to Pereira Mnln* C.
KUA »' > ROSA >'Ii) N. 05

— *+•*• ¦
Duas reclamações

Manoel Coutinho vciu o A NOITE pedir qneo chefe dc policia monde syiidicor si os pri-soes «pie tem soffrido sõo por perseguiçãodo agente 241, seu desnffecto.—O mecânico Leopoldo «lc Castro queixa-scdc que, tendo trabalhado pnra o Sr. M. Znc-
caro,, com officinn ti rua do Arenl n. 58, este,
apezar dos documentos do divido, se recuso
a pagar-lhe '100?, importância dos seus ser-
viços.

—i ¦ m*m 

Da platéa
AS PRIMEIRAS

''Amor dc mascara" no Republica ,
Deante de um publico numeroso c escolhido,

a companhia Sconamiglio-Caromba representou
hontem, em suo 3", recita tle assignatura] "Amor
de'mascara". Para sc 'avaliar desde logo o. que
foi esse espectaculo trasladamos, com o nosso
apoio, a opinião geral dos'"habiliid-s" ela fts-
tejada "troupe" italiana, tlc que sua estréa
deveria ter sido com essa opereta. Effc-
ilivomentc. a representação da magnífica pro-
dücção dc Ivan Rarclée foi digna dos fartos ap-
1'lausos com que o publico demonstrou seu
agrado. Luxuosamente montada, com marca
i,ões bem produzidos e coriectoniente realisn-
eins. o "Amor de mascaro" de hontem obteve
orchestra e desempenho ti altura. Ivonisi foi
umo Penséc sentido c distinclo, formando bri-
iliiintemeiitc oo lodo de Posqiiini;' que esteve
i-orrectamente no Leon ele Reval. li outros po-
pejs imporlantes tio "Amor tlc mascara" foro,in
exuberantemente coduzidos ])or Csillog, Nclly
(lary, Valle, Gonsalvo e Miíssi. Finalmente,
nino noite verdadeiramente artística o tlc hon-
tem no Republico.
"A' rédea solta", no S. José

jú sobe o publico o que é o revista que hon-
tem o companhia do S. José representou. "A'
rédea solta", elo Sr. Celestino Silva, dado lia
annos por uma companhia epie o actor Carlos
l.eal dirigia. Ii' uma peço som qualidades outros
que ns de dar ensejo o certos artistas, cujo cs-
pcçiãlidadc reside em dor o espirito canalha
aos papeis, ás phrases c aos "couplets" fica-
rein ii gosto. A companhia elo S.José represen-
tou-o bem. Alfredo Silvo, João tle Deus, Miit-
los, Asdnibol e Franlelin destacaram-se, aCom-
punhados regularmente pelos demais interpre-
les. O publico do popular tbcolro do largo do
Rocio applaudiu o que é signal evidente dc epie
üostou da representação ela ".V rédea solta".
Fátima Miris no Phenix

Fátima Miris deu hontem novo espectaculo
nn Phenix, a duns ploté.is numerosos c sele-
elos. Repetiu a hábil transformista a repre-
scntnção que nos dera lia dios no Republico,
com suecesso, do "Viuvo Alegre", assim como
fez outros partes interessantes, com a profi-ciência conhecido. Hoje ello repetirá esse pro-
irammn.

NOTICIAS
Umn festa no Carlos Gomes

A 17 do corrente o actor João Silva rcaliso
' suo festo no Carlos Gomes. Serão represen-'adiis nessa noile o revisto "O Dominó", com
,uattrós novos, c a "Ceia elos Cordeoes", como
foi á scena a i> ele outubro. Henrique Alves'eçitará uma poesia dedicada ao rei da Bélgica;
. actriz Tina Coelho cantará, ó guitarra, uns
yersos expressamente escriptos para essa festo
pelo poeta Vicente Pindclla (conde ePArnoso).
Haverá ainda ilm octo variado, "Edéh Cabo-
i'et". O espectaculo é dedicado ú Sociedade
Propaganda de. Portugal.

A eoinpanhia Alexandre Azevedo dó hoje
ás ultimas representações da comedia "O Co-
nario". Amanhã será levada no Recreio a peçosacra "O Mariyr do Calvário".Amanliã não haveria espectaculo no Repu-
blica. A companhia Carambo dura depois ele
amanhã o "premiérc" de "Adelio GiovinczZo".A companhia do Eeleh Theatro «le Lisboa
despede-se desta capital nos primeiros dias do
mez próximo. A 7 dc dezembro essa "troupe"
portugueza estreará cm S. Paulo com a revis-
tn "Diabo a quatro".A comiianhio Vitale, a pedido, foz hoje'reprise" do opereta "A duqueza do Boi Ta-
barin".

Espectaculos poro hoje : Recreio, "O Cn-
nnriò''; Carlos Gomes, "O Amor": Rcpubli-
ca. "Amor dc .mascara"; S. José, "A' rédea
solto"; Phenix, Fátima Miris; Palace "A du-
(Uieza do Boi Tobarin".
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COPACABANA
MULHER DOS SONHOS

HOMANOE BE AMOR

só no «O D E O N»

**•**¦

Correspondência da
A NOITE

O cirurgião dentista Olyntho Brandão tem
no nosso escriptorio uma carta proceden-
te de Minas.

Corridas
O programma de domingo no Jockcy-Club

Poro a corrida de domingo próximo, no
prado de São Francisco Xavier,, ficou honlcm
orgoiíisado o seguinte programma:

Pareô "Or. Felippe Caldas" — Dynamite,
Gragoolii, Hucrta, Dictoduro, Triumpho, lcc»
íbérgi •

• Porco "Dr. Paula Machado" — Majestie,
iGue.*rreiriv'I}|i,js,'-\li*ipaimdoi-, Sicilia, -Lady Pe-
rifles, Miss Flóreiice,

Parco "Dr. Raphacl dc Barros" — Voltai-'rc, 
Helios, My Heorth, Rcvisor, Arogon, lBuc-

nos Aires, Polrono, Alida, Velhinho, Miss
Lindo.

Porco "Barão de Piracicaba5' — Cangussu',
Coscolho, Somin-itahò, listiletc, Gragoatá, Tri-
timplio.

Porco "José Calinon." — Lord Canning, Gui-
do Spano, Mogy Guassu', Paraná.

Parco "Clássico Criadores" — Gnayamu',
Duque. Abul, Artilheiro, Hebe, Hurrab, Hyo-
viiva, Hygca, Zilah, Porto Alegre, Flecha, Hei-
vetia; Hortencin, -Fagulha:

Pareô "Grande Prêmio Prado Fluminense"— Sol picou, Liberal, Mont Rouge, Dardanel-
los, Araucania, Pirque, Torito, Frenético,
Pooh-Pooli, Flor do Campo, Costillu, Santo
Roso.

Parco "Barão tle Vista Alegre" — Atlas,
Laggard, Flamengo, Insígnia..

Football
Os motches dc domingo

A tabeliã da primeiro divisão marca dous
bons motches. <Õ primeiro dclles será entre

FLAMENGO c BANGU' — no campo do rua
Poysnndu'. No primeiro turno o Baiígii' ven-
ceu brilliontemente o seu oiitogonisla c o jo-
go foi no campo do.club suburbano.

O segundo match será entre
S. CHRISTOVÃO c ANDARAHY — no cam-

po da ruo Figueira tle Mello. No jogo tle pri-
meiro turno, realisado no campo do Anda-
í-hhy, venceu o São Christovão.

A tabeliã da .segundo divisão Indico apenas
o match

GUANABARA x CARIOCA —, no campo do
Fluminense.

A terceira divisão annuncia, como a pri-
meiro, dous motches, sendo o primeiro entre

PARC ROYAL c RIVER — no campo do
Andorohy, e o segundo entre

VASCO DA GAMA c , S. C. BRASIL — no
campo do Botafogo.

Estes sãó os jogos da tarde. Dc manhã, en-
tretonto, temos a continuação dos campeo-
natos infantil e dos terceiros teams.

A tabeliã tio primeiro marca o jogo
FLAMENGO x FLUMINENSE — no campo

da ruo Piiysíindu', e a dos terceiros teams o
match

PALMEIRAS x CARIOCA — no campo do
São Christovão.

CYCLE-CLUB
Trnining de football

O captain geral desle club solicita por nos-
so intermédio o coniparecimento dos ployers
abaixo escalados, no campo ela praia do Rus-
sçll, amanhã,; ás 8 horas, afim dc ser realj.sa-
do um rigoroso traiiiing.

Primeiro tcom:
Carnaval

Armando — Carnaval II
Cavalier — Matliodn — Aviador

Moreira — Jorge — Pitta -*- Valentim —
Abílio

Segundo teain: ;
Visconde

Nile — Sibilo
Tallsman — Golioth —- Pinho

Michclin — Amadeu -- Mafra — Jayme —
Tavares

Reservas: Falcão, Lobão, Renovador o
Opcli.

Motocyclísmo
Club Molocycllsta Nacional

Para o Campeonato Brasileiro do Kilome-
tro, a ser corrido em qualquer machinn, orga-
nisou este club um -regulamento, a qüc se cin-
girão os concorrentes.

Este regulamento explica as condições cm
que será realisado ocampeonuto, os taxas de
inscripções, os prêmios a serem distribuídos,
o dever dos molocyclistos, etc.

As inscripções porá; a prova já estão aber-
tos na sede do club, á rua de São Pedro 1S5,
dos l(i ás 17 horas.

Também para a provo a realisar-sc no dia
12 do corrente, entre rnachinas até 4 H P, es-
tno abertas os inscripções.

JOSÉ' JUSTO.

TABACARIA "OUVIDOR-
Fecha ás 20 horas

108 OUVIDOR

Auto versus andorinha
O auto n. 71.1, dirigido pelo "chauffenr"

Josc Luiz Duarte Corrêa, quando passava
pela rua Haddòclc Lobo, conduzindo os pos-sageiros tenente Carneiro dn Cunho e D. Al-
chia Pires Ferreira, chocou-se violentamente
com uma "andorinha" tle mudanças que cn-
trava naquclla rua vinda elo de Affonso
I eniio. Xão houve yiclimas, mas regista-
ram-sc «Inmnos materiaes.

¦ **•*> ¦

SEGUNDA-FEIRA
NO

ODEON
O sensacional drama psvcho

lógico

jurprcliondldo por uniii manifestação do npre-
ço por porte- (lo suos discípulas, falando em
nnn)u das collegas Mlle. Ciirmcii Margarida de
Lima e Silva.

Houve polnms, floresça offertn dc um mimo.
O homenageado agradeceu .....mi uilocução

feliz.
PIC-XIC

As famílias Sequeira Froln e' Saldanha dn
Gninii eslão brgaiiisando um "plcnlo" nu fo-
zendo do Serro, em .locorépoguó. lista festo,
quo promcltc ser muilo animada ,tcrú logar no
dia ü «lo corrente.

— Passa hoje a dolii noliilicia do coronel
Lolhario do FiguclnJ ^administrador do Posto
Central de Assistência Publica. Os seus admi-
rndores c amigos, controripudo o suo sincero
modéstia, lhe promoveram umn mnn if estoco o
(ie apreço salientando as suas qualidades dc
probidade ornamento tão raro iws homens da
.'.dualidade.
VIAJANTES

Paro Pernambuco, em viagem de recreio
c visita o parentes, partiu hoje o bordo do"Scrviilo Dourado" O Sr. Dr. José Pinto Ri-
beiro, clinico e chefe político em Burra .Mansa
e fazendeiro om Bauru'.
PELOS CLUBS

Os direclorcs «lo Rio Club preparam um.i"soiréc" pnra 18 do corrente. A sociednde
que o freqüenta cçrrespondcrá uos esforços
da directoria «pie nessa data inaugura suo
bibliothcca que ficará iiistallada uo sala cou-
tigua ao solão tlc recepções,

» ***** '

UJWTA NOVIDADE ! I .
O-EITEIXO 3STOVO. E _._ TB.A_aE3STTE ! I

PÉS E M AOS

t~-

(binguaflcm original)
Amanhã

SONO «ODEON»

Policlinjca de Botafogo
¦ Entre outros donativos recebidos pelo Dr.

Luiz Barbosa pai-a as, obras «pie vão ser ini-
ciatlos em janeiro próximo no Policilinico «lc
Botofogó. figura o de 200$, enviado pelo Sr.
Aeljolmc Eduardo da Coslo Araújo", em troco do"ploquette" tolTcrctiid.j aquelle medico pcío
corpo clinico c iielos internos «loquella institui-
ção benemérita.

As quantias destinados ao augmento e aos
melhoramentos dos diversos serviços tcchhicos
da Policlinica dc Botafogo sobem até agora, o
cerca dc 0:000-9000. Na próxima semana reunir-
sc-ú a sua congregação, para declamar os seus
novos membros elo conselho benemérito e ele-
ger os seus grandes prolcetorcs, tle accordo com
os donativos feitos no corrente onno.

Oi Hll llílí is?
DE L. WEBER

O autor da «Verdade Nua>

Um dos maiores crimes
da sociedade ! I!

A suppressão dos filhos por
meios illicitos !!!

VIDA COMMERCIAL
PREÇOS CORRENTES DA CARNE SECCA

O mercado de xarque fechou firme, no mez
de outubro, com a existência de 5.000 fardos
tle genero nacional, que era vendido aos pre-
ços seguintes: patos e mantas da fronteiro
tio Rio Grande, dc 1$100 a 18400, e só man-
tas, dc lí{260 a 1§500; das dc Minas, E do
Rio e S. Paulo, dc lf.1100 a 18400, e a dç Mat-
to Grosso dc 1*100 a 1§3(S0 por ltilo.

........ MQDISTA
Confcccionhiii-sc vestidos sobre, os nlliinos modelos

de Paris. Uuo Pedro Américo n. 0, casa 3.

OS MEDICAMENTOS ESTOMACAES SÃO PE-
RIGOSOS...

Os médicos agora sú recommendam a magnesia
itS" Só depois de sc ter tomado uma serie

interminável dc drogas e remédios é que sc
percebem, ós vezes tarde dc mais, os perigos'
que se. correu, incdicoiido-sc por esso fôrma;

Dc facto, parece ser iiiòfferisivp tomar-se uma
dose especial tle qualquer misturo ou pastilha
ele soda, pepsino, bisnuitbo, etc, depois das co-
midos; mos ns conseqüências dessa fôrma prc.ju-
dicial dc me medicar fazem-se sentir opôs alguns
oniios, quando sc principia a observar que as
nlccrus gástricas roeram os tecidos dó estorno-
gos. As queixos são então imiteis, pois sómcn-
te quando se principio a sentir os primeiros
symplomns tlc indigeslão, dyspcpsios, azia, fia-
lulencia, etc., é que sc tomam as precauções
necessoria sipan. neuti-olisait o excesso de acielcz
c do fermcntoçõo dos alimentos no estômago,
causas determinantes tlaquellas desordens.

As drogas e remédios não só sõo com fre-
quencio inúteis, como também perigosos, pois,
exercem, pouca influencia, ou quasi sempre ne-
nliuma, sobre o ocido nocivo, e é por isso «[tie
os médicos sc obstêiin agora de receitai-os oos
que padecem de perturbações digestivas ou cn-
fcrinitladcs do estômago, rcconimcndondo-llies
somente, poro evitar a acielcz, um pouco tlc
magnesia "bisurada", que neutraliso o ácido
nocivo c evita a fermentação elos alimentos;

A magnesia "bisurada" 6 uin anti-aciclo com-
pletomentc puro e facilmente sc pode obtcl-o
cm qualquer phanmaeia, tendo o cuidado dè
que a mesma se ache num frasco azul, pois os-
sim se conservo por um periodo dc tempo in-
definido,

A magnesia "bisurada" não têm quasi gos-
to algum, e bosta meio colherzinho dissolvida
numa pouco tPagua quente ou mesmo fria, de-
pois das comidas para ncutrálísai- instantono:.-
mente o excesso tln ncidez do estômago e evi-
tar todo a possibilidade da fermcntoçõo elos
alimentos.
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Virgínia Pearson - UMA GltANDR ACTftlZ,
A incomparavol croadorá de aClinmmns do Amor»

UMA MULHER I1I2IXA

HYPOCRISI A - 
Umn übm ,r"",a.~i,:",a ',N!,0iil•''V, ,l03 defeitos da oito sociedade -

"FoxFilm Corporation"
estudo acrysolado da vida

real o moderna
A fulirico non-plus-iiltra

A divulgiíiiora do ohras celebres
A fabrica da moda—a marca impeccavel

_OB ' A'S elefantes íin:.!'.'.1"'10' " solão «d^ssavagi:» «1o nma costureira da moda-wf*w ii- vivguuivo Bslilbição fobro modelos graciosos dé 20 toilnttns do ultimo
lijmrini) iln estação.
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Amanha no PaTHc' u < pmflraffimd set»7 uap
:—. g

Consuiíorio Medico
(Sô se responde a cartas assignadas com

iniciaes.)
R. O. S. A. — Mctranodinn (hytlrostis,

caiinibis, viburnem c ergolino;; o modo de
usor está nos instrucções tpie acompanhara o
remédio c tpie aqui tomariam espaço' inútil-
mente.

P. C.-E. — Vocciniis csuecificas.
F. O. I. — Seria preciso saber si o focto

vem com pouco ou muilo intensidade.
II. II.' F. — Isso não cura a moléstia, si

houver: acalma o syinptoma c nem sempre
dc modo iniioccute.

G. P. N. — Polyclinico ou Santa Caso:
ambas essas instituições eollocom esse oppo-
relho completamente gratuito.

G. 1. L. D. E. R. T. O. — E' preciso
cxoinc.

P. A. II. A. E. N. S. E.— Pilocarpinn, 1
gr.; Decocto tlc jnbornndiiia (a 10 °|u) 100
grs.; Álcool absoluto, 100 grs.; Tintura de
mcltíe/Tintura Jervesicotorio, ãõ 50 grs.; Aci-
dò" "solicylico, 

II grs.; Essência ele -violeta, 50
grs. Applicai' ele manhã e á noite,, Serio ne-.
cessoí-io ''examinar tombem o cotorrho 'nasal','

porque' isso 'pode ser .syinploma tlc molcütia
geral.

M. DE S. S. — Serio necessário exame.s L. li. DA C. — O senhor «leve começar por
clevar-sc no seu próprio conceito. Imaginar
que não c peor do que os outros c não fi-a-
quejor deonte ele possíveis pequenos insue-
cessos.

G. O. N. O. — Os banhos tle mar sc po-
dem aconselhar opôs exame, verificando tpie
não bojo alguma lesão que impeça tal abuso.
E islo no seu próprio inlercs.se.

L. I. iE. G. E. — E' preciso exame.
AI. D. A. M. E. — Trata-se de umo prova-vel intoxicação sexual. Como poderemos di-

zer o reslo?
F. — Aeielo thyinico, 1 gr.; Álcool ó !)0, 100

grs. Passar umo compressa cmbeliitlo nesse
remédio, quando sentir o incommodo.

V. I. O. L. E. T. A. — "Prozopoigio"?
E' a tlor de cabeça rio região • frontal Por
que? A senhora soffre disso? As cousos são:
intestino, estomogo, garganta, ouvido e, tal-
vez, no senhora seja algum ciente. E' o móis
provável.

DR. NICOLAU CIANCIO. 
r
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0s pagamentos originaes
—•—

Dous terços em dinheiro,
e um terço em... cacete

Kiilthozor tle Medeiros, residente á ruaAdelaide n. 157, Boca do Matto, pelo ma-nho ele hoje procurou, no rua Goyaz n. 132,um tal Araújo, poro cobrar umo conta quê
çsle lhe devia, na importância de lofi. Arau-
.io pagou-lhe apenas 12S. allegando Medeiros
que fnl lavam 68. Araújo armou-se; então
tle Din cacete e, depois de injuriar Meelei-ros, disse-lhe que não lhe pagava móis nada
c desandou o encete i;a cobeço e braço deMedeiros, que ficou bastante contundido.

0 oggressor evadiu-se c o victima, depois
dc levar o facto ao conhecimento do policiatio '20" districto, medicou-sc ria Assistência
e recolheu-se o sua residência.

A policio abriu inquérito.

Dr. Belmiro líalverde
Docente da Facilidade o da Academia de Me-

.dicinav Cuidados especiacs á pelie. Tratamento
dá lepra, syphilis e moléstias venerais.

Consultório: — Av. Gomes Freire, 99 dasV ás 4. Tcleplionc* 1202. Central.
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FUMAR
CHARUTOS "OUVIDOR*

è; saber gosar
¦ ***** —

A deficiência de carvão em
Portugal

LISBOA1, 1 (Havas) — Os vendedores de
carvão procuraram hontem o governo, pc-dindo-llie providencias urgentes para reme-
diar a falta de transporte nos caminhos
de ferro.

Dizem que essa deficiência dc transpor-
tes está prejudicando seriamente o abaste-
cimento de carvão a esta capital

Cousas cia policia
Está sendo feito um certo rumor, pelo po-Iicio tio 11" districto, em torno dò caso deum espancamento soffrido por um preso-naquclla delegacia. Prclende-se iiicrcpar o

guarda-civil Valentim, que trabalha na Vdelegacia auxiliar, de ler insinuado a vi-clima a apresentai* queixo oo Dr. Leon
Roussouliéres. Oro, esse guarda o què fez
foi exactamente o seu dever. O que elle não
quiz foi concorrer paro que o ciso fosse
abafado, obstsmdo que o queixoso pudessefalar ao 1" delegado. E tanto havia motivo
liorii ura procedimenio do Ia delegacia au-
xiliai- que o Dr. Leon Roussouliéres mandou
stilnnclter o victima o corpo tle delicto. « mo** ___
«^%.<Oí^\CS!l©í5_í,))

São os charutos da moda
FABRICA "OUVIDOR»

¦ m**» '¦¦

Os republicanos hespanhoes em
Portugal

LISBOA, 1 '(Havas) — O presidente Ber»nardino Machado offerecc uma festa aos
parlamentares reformistas hespanhoes quese acham de visita a esla capital. Em se-
guida, os visitantes regressarão á Hespa-nha.

FOLHETIM

fklk (FClIld-Y Consultório': rim Seteoji*. \n\rtv\r ()e setembro fi: 1)0, Ons
2 ás 4. Resid.: rua Machado de Assis n. 33
Cattete.,

A COLLMINA INFERNAL
Emocionante romance da actua-
• lidade, de Gastori Leroux •

2a PARTE
A terrível aventura

-•os-

m
—- E a sua fuga de Constauça! A sua evasão

pela jauellal Eu me achava muito próximo.Pensava: "comtanto que os lcnçóes não se
desamarrem"! Ahl é que para arii.n a senhora
representava algo dc immenso, algo de mais
importante no ponto de vista «ia espiona-
gemi do que tudo «pie podia oceorrer, nessa
época, no meu serviço de campanha na Franca.
A sua pessoa representava para mim o queia dizer ao chefe da Segurança.

Será possível?... Será mesmo possível?
gemeu jMouique... Não! não quero acreditur
no que está dizendo, isso é bnsofio sua! cpier
impressionar-me com um intuito que ignoro.
Ab! ,jt't sei!... o senhor «píer levor-me á di-
zer cousas «pie cu julgaria sem importância,
porque deu-me a entender que ,já os sabia...
Kão! não é possível que saiba o que quer que
seja sobre a minha conversa com o chefe da
Segurança, em Paris!...

.lá lhe disse que nunca minto!.. Quer
que eu lhe repita todos o.s elogios que elle
lhe fez?... Os próprios termos dc consolo por
elle pronunciados?... Ah! bem se pódc gabar
dc ter sido felicitado pelos serviços presta-

N. da R. — Este trecho elo nosso folhetim-
romance é reproduzido hoje por ter sido reti-
rodo houtem do 2o "clichê".

dos! Na verdade, esses elogios lhe eram ele-
vidos, pois que a senhora nos pregou uma
peça terrível, entregando os papeis que Ka-
niosky deu-lhe, julgando entregal-os a seu mn-
rido I...

Monique ouvia Sticber com os olhos esbu-
galhados pela estupefacção... Sticber disso sc
apercebeu e triuraphou:

— Ah! começa a acreditar no que eu digo
agora... Olhe! paro dissipar a minima tltivi-
da que poderia pairar no seu espirito, vou
contar-lhe exactamente como as cousas oceor-
rerain entre seu marido,. Kauiosky c a senho-
io 1 Foi n senhora que o.s matou a ambos!...
Elles tiveram de lutur com umo mulher en-
diabradal... Quando eu contei o coso do oc-
cidente do espião uo imperador, elle disse:"é estupendo, aquella mulhersinho"!... Peço-
lhe desculpas, minha senhora, mas cito textual-
mente as palavras de sua majestade.

Moniquc olhava para Sticber, cada vez mais
apavorada.

Havia enlão desses espias por toda parle!
De tudo subiam! Eram tão poderosos quanto
o diziam! Vioni, ouviam, através das parceles!
Penetravam por todo o parte! Forçavam to-
das os consciências! Revistavam todas as go-
vetos!...

... Quem serio então esse aaiseravcl "nome

supposto" que se mettia nos recantos os mais
secretos dos administrações os móis reservo-
dns, nos estados maiores, no policio, no pro-
pno gabinete elo chefe do Segurança c grh-
çns ao qual esse Stiéber pódio lhe vir repe-
tir palavras que acreditava só terem sido ou-
vidas poi- ella e por Deus?...

Poderá o senhor dizer-me, indagou cila
num sopro, quaes focam o.s últimos palavrasdo chefe da Segurança geral, quando me dos-
pedi dcllc?

Elle lhe disse: "Vá sem receio, minha sc-nliora, c sem remorso. A pátria muilo lhedeve".'
Bem cohfcsso-me vencida... Mos quenecessidade tão grande temi o senhor elos pa-pois relativos ao '".nome 

supposto", pois queesse. nonie supposto" continuo a servil-o tãobem e tão... tranquillariienle?
Minha senhora, affir.mo-lhe que esses pa-pcis nao poderiam ser da minima voiitogem

para o governo francez, mas não sou obri-
gado n infomiiil-a do interesse que ainda po-dem ter para nós!... Finalmente, eslá avi-soda... Si lhe cairem nas mãos, venho pro-curar-me, ou faça-jnc um signal, c não terá
que se arrepender!... Agora, já disse a esse
respeito tudo o que tinha o elizer. Podemos
talar tlc Mlle. Tourelte, si quizer...Oh! meu Deus! suspirou Monique aco-
brunhadissima, salve ao menos esta!...

O que ó pròmettido, é devido!... Aquiestá o que deve fazer, ou melhor, o que euvou fozer primeiro: vou convidar o capitãoFeind poro aqui vir, porepic temos que (lis-cutir alguns detalhes dó serviço necessário du-rante o estadia elo imperador em BreUilly-Ui-
Cote. A suo presença nos será útil nessa c*.n-trevistu. E' preciso que combinemos os tres.Entretanto, quando eu fizer signal, levanto-
sc e retire-seI... Mos não desço, 

'fique 
nofundo do corredor, junto do gabinete tle toi-lette. Feind ha de st.ppoi- que a senhora re-

tirou-se tia hospedaria.'.. Hsl:'. prestando at-tenção?... Çonipí-ehçndeu-me be.n?...Continue, senhor, continue!.;.
I.ogo que sair, direi n Fcind que o levo

cm nii.1 lia companhia iio meu automóvel até
BriHilly-lo-Còli'. oiule o coronel eslá A nosso
erpera. Cousos de se.rviço_.;. Elle ha de res-

E_auir.es. de sangue, analyses
de urinas, etc.

, Drs. Bruno Lobo e Mauricio dé Medeiros, daraculdade de Medicina — Laborato.io de Ana-lyses e Pesquizas : ROSÁRIO 168, esq. praça..onçn.lvc* niíi« Tel do l.nb IV 1334.

nitingof. Dir-.llie-ei que o serviço pretere tudeo para consolol-o, que poderá estar de- voltaaqui meio hora depois.. Esso meio hora em-
pregtie-a em fozer fugir Mlle. Tourette comoMmc. tlc Lavalctte fez cvotlir o marido.

-— Mas o capitão poz seiiliiiellas por todao porte..'.
Sim, mas, 110 entanto, a senhora conse-

guiti chegar até cá... As sentiucllas deixai-as-uo passar, ou antes, deixarão passar Mlle.Iourçtte a quem a senhora terá vestido a nuacapo e coberto o rosto com o seu véo e acjiicm deverá entregar o cartão umáreUo quelhe permitte passai- por toda 11 parte! Final-mente, si precisar da senha da noile de hoje,
o 'Strosburgo e Berlim"... Como vô, c muitosimples!

Tão simples que ouso apenas acredital-oi
murmurou Monique.

,.77. Fi,(:|l,c iranquilla, não sobrevirá a minimadiftii-uldadc...
Ii eu depois disso, o que deverei fazer?
Deverá ficar onde está. Aliás, scr-lhe-úimpossível sair daqui I fi não o desejo! E' pre-ctso que quando Feind voltar verifique queo evasão foi obra sua... Que eu nella não par-ticipei em absoluto! Fcind ficará furioso con-

..tra si e talvez tombem contra mim! Vira pro-curar-me... Responder.Ihc-ei que lhe cabia vi-
gior melhor o suo noivo c dor-lhe-ei ordem
tle velar discretariiehte pelo seu regresso aRrehlly; com todos os uttencoes devidos ó sua
posição. Tronquillise-se. E' um homem queHao so descuida tios seus interesses! Elle não
o niiillrorá!

Ií pára onde irá Mlle. Tourette?II()in'cssal isso é perguntar-me de mais!Para onde ella quizer! Mos. que não se deixe
iipunliiii'! Porque tlèsto vez receio que Feind...

Monique interrompeu-o... Ha* ia alguns mi-nulos que mis ruídos abafados o inquieta-
dores sc produziam no quarto no lado. Davamsocos numa mesa... Ouviu-se nm barulho decopos qucbr.dos...

Ouça I Preste oltenção! Está ouvindo? Maselle o esta maltratando 1 Ha: liita 110 quartono lado!... Mas, isso é horrível... Mas in-
tervenl.o, senhor] "

(Continuo.},
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O interessante, útil c resls-
tente automóvel skuide*

A ultima 8
pjnjjg r.o vi a-

americana
Para desenvolver oi imiscnlos
e Iúi tilic.tr :t saiulo das crcau»

çns ile todas ns c__adcs c tlc
ambos o.s sexos.

Não cansa c diverte.
Recebemos uma nova e grande remessa.

PEÇAM CATALOGO E INFORMAÇÕES
iCasa Stepliexi.-

Rua São «losé 117 (esquina ilo largo da Carioca) RIO
34 A, Rua Direita, Sao P.iulo

adquirida nu ht-.cd.lail.i e.n todas a.»
inanlfe-«tnçõtti. Illi..uuuiti»iu.., Kcn»
uin-, Ulrumi, Tuinoroí, Dores museu»
late* e oisoas, ííoriu dc cabaça no-
ctitrna», oli, u todas tlooiiça* resül»
lantei do impurezas .1» sangue,

_ CUIHtll-iO illflllllvOlinOUtO Ci.lll .1
fn.co que cum um sé Lasco faz dosaiiparcccr qualquer inaiuIcsloçOo. Lum

colher opôs as rolclçfltu, Lm Iodos ai plisruiacias.

iil lllÉ
BEbhEZA PO ROSTO E ÇABEbbO

Não pode haver verdadeira beileza sem uma
honila pelie

O; preparados scicntlficos dc Mim: 1'inl.i,- appruva.los pela junta dç l.yçienc,
coin attestados de diversos médicos e huiucròsos cilontos, >ác.os mais cljlcazoí

paia o tratamento dos eal.cllus, da pelle, das tugtis, tardas, cravos e espinhas
«le rosto.

TINTURA DALILA
Pura a coloração rápida e inalterável do cnbcllo

Todos estes preparados vendem-se c dão-se prosjicclos explicativos nas casas
seguintes:

Coelho Bastos .1 Como.-Ilua dos Ourives, 40; Garrafa Grando - Uruguayana,
00; Oiía Cirio.— Ouvidor, 183; Coiiiisiiria ('..unes.—Travessa S Francisco, 80;
Drogaria Bastos —Sete do Setembro,00; Gonçalves Dias, MJ.—Avenida Itio Branco
95 Z—Allcmde-se u pedidos pelo Iclepliono I 830.

O ESPECIFICO DA

ANtMlAE TUBERCULOSE
Vinho Reconstituinte Silva Arujo

America Fabril Social ClaD
856, Rua Barão de Mesquita (Andarahy Grande)

A social will be held in the above club
on Saturday, Nov. 4Ü1, 1916 (commence at 8-50 p. ta.)

THE BRIT1SH lYI.NIE SWEEPERS FUND
Refresbments

provided
Tickets í^üoo
Childrcn i.^ooo

YüLK HEhP
IS

NEEDED' TICKETS TO BE HAD AT THE DOOR
OR APPLY TO

MESSRS: E- BRADLEY.
W. FENTON.
H. BLAKENEY, HON. SEC.

AT THE ABOVE ADDRESS.

Loterias da Canüat F_fleral
Companhia do Loterias Naeionaes

do Brasil

Extracções publicas, sob .1 fiscali-
sucão do governo federal, ás 2 1|2 e
aos sabbaclos ús 3 horas; á rua

Visconde ele Ilaborahy n. 4&

Depois de amanhã
;n —42-

Para Eemover
Callos Prompta

e
Nada No Mundo Pode Exceder"Gets-Ii" paia Callos

e Verrugas
Experimcntae o remédio differcn-

te, o novo e certo remédio para
acabar coih esses callos que têm
atormentado vossa vida e ai-

_íl

Por IStíGO. em meta9

Sabbado, 4 do conenue
A's 3 horas da tarde

300— 35*

100:6001000
Por 8S000, em décimos

' Os pedidos de bilhetes do inte-
rior devem ser acompanhados do
inais 600 réis paru o porte do Cor-
|-eio o dirigidos aos agentes geraes
Nazareth & C„ rua do Ouvidor
li. 94, caixa 11. 817. Teleg. LUS-
VEL. e na casa F. Guimarães, Ro-
;Burio, 71, esquina do beco das Can-'cellas, 

caixa do Correio 11. 1.273

À NOITE — Qouiiu-fei.u, i de Novembro de 1916

A "SUL AMERCA 91 1
rjSvHSSEfc

Companhia de Seguros de Vida
FUNDADA EM -1895

A «Sul America» está distribuindo entre os seus segu-
rados lucros qne representam cm muitos casos

um augmento de 60 o|o da somma
garantida na apólice, ou uma reduoçfto

nos prêmios pagos de 35 o|0
¦¦: fgÍ£\&«_M_«Ma_B__Ma^_M_l_^a

Garante-se assim UM SEGURO ECONÔMICO muito
luci-ativo. c COMPLETAMENTE GARANTIDO POR

UM ACT1VO DE

Mais de 39»ooo:ooo$ooo
i—•»••

' Dirigir-se ;'i sálc social;
RUA DO OUVIDOR. 8Q

____=__= (ED "ICIO PRÓPRIO) ~

Ou ás -.u.xursaes c agentes

Curso Normal de Preparatórios
ASSI.

ro-A» i.i.i.h il.'»io riir.o, TOiilajOHinftnlo conlieelilo |»ln PONTUALIDADI
IlUIDAItl'. li COMPUTBNCIA il. leui nrurfl,.oro., lun.tit.niun »«in a mMima
•llliilM...!.'. .

Corp.. iliironi..' Dlt 0A8TA0 ItüCII, Ull MB8JJIIIK, Ml. R. .OÊ_M-
IlAuO. III. (IMVBIIU. DC MRNK7RS, bit. JlüY PINIIRIIJO, JfflfflffjKP Íi, SÍEiiniuii rc I 0118 8BIIA8TIAO TONT 8 n Al,Iius KJfWlft .^««mw
da 1! l,i Militar; IM. IIBNIIIQÜB DU AltAWO, «• 1)11 KBHMtN " Ml. I. HA
iloconleí dn Bscólíi Miirmalj IMI, I-MIRIIM l-INIO, proli.tior do CuIIorIo Militar
Dlt, AUUUSTO ANB8I, nnlor ilo vnlio.o» Inliiillio. iliilsüllcu!; o nulro*.

Aula» piniiiM» ile MVHIKMAIU.. n Uit.Mll!\. Uu\\s nrn .-.•.>".•» puni.. e» udo d.
uma mosiiui liutsiiii.uin da parta tltoorlni n nutra ils inm»•¦.•.A- n..i.i» de BUltu m
liolytiniplii.diil. Unindo» nimllrns. Cnruos DIURNO.n MJt.K t»^'*.

Aula. do fopeli,llo pata oi nluiiuini ipia *» malrlctilaiem em nlrnio.

A sido iin curso fui inii.ln.lii da rim iloi ÜuríVcs 80 para UIU10Ü.VVAN.V 09
_• «ndar.—JültUEXA UB MATTOS, rro(b*.ur o iltmclar.

sl;t__ltrií.i-.iS_... »i£ii»asirk!f.4ataK

EB I
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-CAMPESTRE-
Ourives 37, Tel. 3.666 Norte
Amanhã ao aluiu.;.)

Colossal cardápio.
Ao jai.ti.i-:

Leitão a* brasileira.
Marreco de cabidclla.
Camarões torrados.
Além dos pratos do dia, o

ccmenu»é variadissimo.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Boas peixadas.
Boas bacalhoadas.

Preços do costume

OBl-fl
=a

l'a7.-se qualquer postiço dc
arle com caLellos caidu-

Penteado no salão
(Mahicure)— Trata-

mento ilasuuhus
Màssitgens vilnato-

rias, iippli. ação
Tintura cm cabeça
Lavagens de cabeça

a 

3S0ÜÜ

3§000

2S000
20$0U0

2S000

Perfumarias finns pelos ine
lhores preços

Salão exelusivnnienle. para
senhoras Casa A NOIVA,!lli
rua iloilrigo .Silva 30, antiga
Ourives, ei.Ire Asse.nl) ia c
íáete de Setembro, Teleplione' 1.027, Central

A CULTURA PHYSIC4
Prof. Bnéas Campello

Quereis ser
fortes c Sa-
(lios?
«Juereis pos-

suir o vosso
busto desen-
volvido e cor-
ii(;i. os vos-
sos defeitos
¦ptivsi.-os ?

Maliicnliic-
vo» nas aulas
do ('.entro de
Odt.ua 1'l.y-
sica, íi rua
llaii.o de l.a-
da rio, lliS, ou
csirvei pu—
dindo os an-
parelhos d.:
Gyniuasticn

de |u...'lo,i|..c
custiiin lOSe

i25nOO.com pesos dc 1 ou 2 lilos.
mi. encontrarei* tamboni .tal.cllas para

gymrtaslica suocaa üç.rogiàs para exerci-
cios. com pequenos pesos, .1 2S « to os
o* meios pina 11 vossa cultura phy-
o.ca. Honicttpin-se paia o inle.ioi' me-
diiiiile vale postal Não csquéçaò.» da
conserviição da vossa saúde, deixando de
escrever i.inniòdiataiiichlò, pedindo os pro-
spcclos ou inlo.uiaçõei irircumstanciailas.

Niio se ..ceei., importância cm scllos
O Centro dispo.) tumbein de gabine-

te pára massagens. AtleinJe a cliamn-
dos a domicilio, Te . 4.¦!.")-.

rmmm^asm9mmwms^m^saswntas»^^

Gr and Bar eRotisser ie
Progresse

41, Largo de S. Francisco de Paula, 44
TELEPHONE 3.KI4-NOKTE

0 mais e.uif irtavol salão. Esmerado
serviço de cozinha.

Menu
Amanhã au almoço:

Friossortidoscom salada dc
batatas, vatapá á bahiana, co-
zido á inadrileiia, carneiro ao
mit sauec.
Ao jantai -

Suecesso...
Pertí á brasileira, siiprcme

Irarigo ú bohemia, peixadas á
poveira, ostras frescas gou-
lasch, primorosos vinlios.

Comppa-se
qualquer quantidade de jouis velhas

com on sem pedras, de qualquer valor c
cautelas do «Monte do Socçorro»; paga-so
bem, nu rua Gonçalves Dias n. 37.

Joalheria Valsntm
Teleplione 0!)1 Central

CAFÉ' SANTA RITA

!!»©llo»ü
Vende-se 200.000 do

Brasil. Proposta poi
carta a K. Motta.
Soledade, 136 Bahia.

COFRES
Vende-se quatro usados de

100$ paia cima, no deposito
dos «Cofres Americanos», á
rua Camerino n. 104.

"Si usasseis "Gcts-It" eu não
teria de curregul-a por causa

tíe callos!"

ma por tanto tempo. Deixai de usar
qualquer outro remédio e use " Gets-
II.". E' o mais extraordinário re-
médio para callos que ha. E' o
melhor do mundo. Apenas algumas
gotas applicadas em poucos minutos
bastarão. Tratamentos inueis como
unguentos irritantes que inílamniam
os callos, calços que comprimem os
callos, navalhas, canivetes, tesouras
e limas que fazem os callos crescer
com mais rapidez, são cousas do
passado. "Gels-It" remove os cal-
Ios e verrugas de um modo diffe-
rente, o cal] o amollece ou desgru-
da-se da pelle sem dores, e então
eae por. si. '* Gels-lt" não grada-se
nas meias nem estraga a pelle.

Fabricado por E. Lawrence &
Co., Chicago, Illinois, U.. S. A. A'
venda cm todas as drogarias e phar-
macias.
AKAU.IO FREITAS & C.

DROGARIA PACHECO
GRANADO & C

RIO DE JANEIRO

^B5_J-3-__t-frw_r

Ilua do Acio n. 81.-Tclephc.uo 1401 Norte
o rua Marechal Floriauo, 22. Telephone
t.218 Norte.

Conserve suas roupas
LOIPAS

BENZINA TITUS
Sem rival para tiear as inanchas
dos Vestidos, tapetes, sedas, luvas,
ele. Ye.ide-so cm Iodas as pliar-
macias 1$()00 o vidro.

BETEILLE & COMP.
Agentes

Caixa do Correio 1907

Pó de arroz DORA
Medicinai, adhérente e per-

minado. Lata 2!pooo
Perfumaria »rlando Bangel

Cabellos brancos
Usae hrill.antina «Triiimplioi. para acás-

tiiiihal-os. Tia-co liSUOü Vctule-se nas
scgúinlus porfuinaiias: Buziii, Nune»,
(.'asa Posta),. Gari ufa llrandc, Cirio, Ile.-
mariiiy e Granado k (!. e eu. Niclheroy,
drogarias lliircellos, Mixta c I.upcs.

PIL

Professora de corte
Habilita a cortar por escala geométrica

e pratica qualquer modelo, inclusive tait-
lour, em poucas, lições

Também corta moldes sol) medida e
podem ser em fazendas, alinhavados o
provados ou meio confeccionados;

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

Ilua Uruguayana 140 i- andar

TEL. 3.573 NOIVTE

.9

Mme. Alexandre
Massagem, manicure e pedicure
Rua S. José n. 122, sob.

Teleph. 3.419 Central

TERÇO DE OURO
Gratifica-se à pessoa que encontrar e

entregai' na redaeção deste jornal úm

TERÇO DE OURO, perdido hontem, entre

10 e 10 e meia da manhã, num electrico

da linha de Copacabana, no trecho da

rua Valladares á egreja da praça Serze-

dcllo.

Miei mn
3JTKHIÇ"* Falta de appetite, engor-' 

gitamentos gang.ionanos.ra-
chitismo, anemia, impotência, etc.

Curam-se com o usò do
E5UPOL

3-

Milhares de curas.
Dep. llrag CiJ Hospício,' 9.
Granado, Io de Março, U.
Theodoro Abreu, Voluntários da

P.itiia, 2-i5.

(Em forma de pó)-Cura
catinga, suores tetidos das

axillas, suores dos pés, etc.
Caixa: 2$5oo.—Depositários:

Theodoro Abreu, Voluntários,
245.—Bragança 

'Cid. — Hos-
picio, 9.

MO VEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PLNT0 & C.
ta

DOENÇAS DE CURA GARANTIDA
GÀUOÀNTA E RÁPIDA OO
NARIZ OZENA

OUVIDOS (fetidez do nariz)
P.OCA processo inteiramente novo
Dr. Eurico de liemos

professor livre do.sa especialidade na
Faculdade do Medi -ina do R.o de Janeiro.
Consultório rua da Assembléa, (13. sobra-
do, das 12 ús 0 da tarde.

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAI,

Rua Theopliilo Ottoni n. 34
Telephone Noite 355

FINADOS
Largo do Estado de

Sá n. 73
A PRIMAVERA

Flores naturaes c artiliciaes coroas,
cruzes, houquets, âncoras e coraçOes.

Não comprem sem visi'ar a nossa
casa.

Leitura Portugueza
Aprende-se .1 ler cm 30 lições (dc

meia hora) pela arte maravilhosa do
grande poeta4lyrico João de Deus.

Vontade e memoiia, e todos aprendem
em 30 lições, homens, senhoras e cre-
ancas. Explicadorcs • Santos Braga e Vio-
leta Braga.

S. .IOS li' 52

MEDICINA DE PARIS

Pílulas e Xarope
BLANCARD

<i do PARISJ
_-PM^__. f— *S___lr AuiSnaturâ e EtlquelajgBKKÊ
R^^^^^^ verde. ^^mffrSXsÊ

¦J-J-SBErTI lll 11 lTTM|

LOTERIA
ei.

S. PAULO
tjnruiilKln 0*111 .iniiiuo üq

estado

Scxtft-lcira, 3 no corrente

Mm
l-or j.fiooo

Billiçtcs á venda em in.U?
ns cabis loiflicts.

A NOTRE-DAME DE PARIS *

Grandes salâos eúsfouas as
sec ões a preços sem prece-
atentes.
O Jicina de costura e tailleur

ponr dames

»«ao&i.eillujsaR.s
t'0111 o.s preparados pau a

pelle. Usom n.a |.|'.IKil,INA I.SMii,
TU, único «|iiu adquiro o cnnieria
a luillnin da erilli». Apnrovndo pelo
lualittito de llellctfl de 1'iiris i. pre-
ii.ii.iin nela llsposlçílo üo Jlliano, 1'ri
ço asoflo.

Riiconliii-io ii venda eu. todas a.
Iicitllnilliiii» liqlll 0 .111 K. fu.llu.

ALTA NOVIDADEi:.m
Folhinhas e Blocks

para *1 9i 7
Pnpclaiiu Queirós.
QUITANDA N. 60

Malas
A Mala Chinesa, ii rua do Ijivradia

n. 01, 6 a casa que mais barato vende,
vi«lo o griuido si.rlinic.ilo que tom;. haim
a iiiiençã» dos senhoios viajantes.

I

club parisiense
(Sociedade riogrnndeiiso «Ih «iirtcii.-)r-l'uiida.la em# 1912
Aiilorisaila a fiinriiioriàr em . toda a Uriiã.) pelas Cartas
''alcnlcs 113. 23 e 118 —Concossionutia du Loteria do

Estado do Paraná
Filial :R10 l>K JANEIRO,rua da

Quitanda, 107—sobrado
SEDE PORTO ALEGRE

Agencias gciticscm iodos «>« Estados da Itepublico
Agencia!, locaes cm Iodas as localidades do Eslado

Commercio de Porto Alegro

(-.Pitai rcalisado SSíjo
Fundo do reserva  »"••« ?.'¦;!
Prêmios distiihuidos até 30/0/1916 '-'•'TÍIwr
Pre taiiiislas matriculados atú :I0/ií/I0I0 :«,,',!
I'rcst.uni5tas sor ea.los alé 30/0/lll 10 ^ '".'
Prestami-tas elTcclivos ..... 30/0/1010 'iJÍ)''
Praso, 5<) mezes—Jóia, 20$ooo-Mensalidade Rs. toSooo

flana.iciros : llanco Pclólcnsc e Danço do

1
Alensalmente

1 prêmio de Us ... 5:0005000
1 prêmio ue Rs 2:00OS000
1 picmiode Rs. . 1:0uu§000
.ipi-euiiosil.; Rs 500$; í-.OOllSOOil

13 pieniios.ie Rs. 3'to '•:!)0l)Snü0
80 prêmios do Rs. 10US. 18:00U§000

Aíinual e extraordinária
nitMilo no dia do

Natal
1 prêmio dc tts...
I premiu de Us..
I premi» do Rs..

2f.rOO $000
15:00080011
lOiOOOSiíÜÜ

3I-.OOOS00O 3 prêmiosíOO prêmios
Aos prostnmistas contemplados com prêmios de Rs

 50:01 K3 §000
300SOOO -e 100$0(li)

faciilla.ía a dcsistenciiij quando não lhes convier rccebel-.s. Aos prestániis-
tus não sorteados durunlo.. praso dn contrato se lará a devolução de suas

énlriidas acerescidas do uma bonificação de 10 »/. sobie o valor das mesmas.

AGENTES—Acceitam-se, desde que apresentem boas referencias c fiança

DENTISTA
A. t.oprs Ribeiro, cirurgião ilc.ili •

ta pela Faculdade dn Medicina d., llio
dc Janeiro, cum longa pratica. Tial.,.
lhos garantidos. Co.isnlttis diariamente.
Consultório, .-ua du Qiiitii.ndn ... 48.

I MAJESTIC
ICharutos linissimos leitos a
imão com superiores tabaco.; i
Ide Java, Havana c Bahia.!
.Deposito: Rua Rodrigo Silv; i\u.i ivuuu^u juv.i. ¦

42—Io andar jj I

Tell's Bier
A cerveja preierida pelas Se-
nlioras (leve e saudável).

Introduzida no Brasil desci.-
1865. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1880
com MEDALHA DE OURO.

Rua Hlachueio 92
antiga Cervejaria Logos
TELEPHONE 2<;6I

PENHORtíS
leilão de penhores

Ein 10 dc novembro de 1010
A. MOTTA à IRMÃO r,,.hccc.o do Hosario, s
das.• cautelas vencjdns podendo sei rrl>.i-
mudas ou resgatadas alé á hora do leihi».

w RACAHOUT
dos ÁRABES
DELANGRENIER

O melhor alimento para as Crianças,
para oa Convalescentes, para os Velhos

todos os que precisam de lortiiicantes.
f» i pui i*. UC

¦L e para

r9___.—19, Rue des Salnte-Pèrea, PARIS e Pharmacias

%i__3| A

PETISQUEIRiS A' PORTUGUEZA
Filial da casa Oarrocas. Tel, 3972 Norln.

105, rua do Rosário, 105
(ENTRE QUITANDA E AVENIDA)

CASA MATRIZ Tcleplii 1255 Norln

.81. RUA DO HOSPÍCIO 181
(canlo da rua da Conceição)

AMANHÃ AO ALMOÇO:
Fri.i> soilidiis
Feijoada em canoa.
Lingua Rio Grande com batatas.
Peixadas.

AO JANTAR:
Sopa purê á lá conde, peixe de forno

á portugueza, perna de porco com farofa,
bacalhoiidiis,

Todos ns dias ostras frescas c raças.
Legumes paulistas variados.

Vinhos Soberbos, — Chopps da Hatíseatica
Estas casas estão libertas aos domingos

e feriados

Manoel Fernandes Barrocas

Casa especial de bordados, plisses etc.
Rua dos Ourives 11. 13—Sobrado

Pont à jour e picot, desde
200 réis; plisse desde 100 réis.
A única casa que faz plisse
chato, accoideon e machos em
pregas linas e horda soutache
em pé.

Chapéos de sol c bengalas
O mais variado sorlimento encontra-
so na CASA IIÁRROSA, praça Tira-
dentes 11. ü, junto á Camisaria Pro-
gresso.

N. I!. — Nesta casa cobrcm-?n
chapéos e fozòm-so concertos com
rapidez e perlcição.

LE..H*
Em metros para fabricas,

em qualquer quantidade, a
preços excepcionaes.

Praia de São ChristoviTo
n. 44. —Telephone 2868 Vil-
la.

ANTARCTik/
Recebem-se pedidos

e encomniendas des
tas aíamadas cervejas
no Deposito á ru a Ria-
cliuelo n. 92, (Empre-
sa de Águas Gazosas);
entregas ao domici-
lio. Telephone 2361 ç.

ESTÔMAGO. FÍGADO E INTESTINOS
Digestões difficcis, a?.iii, gaslrites,

cnteiites, prisão de ventre, ínáo hali-
lo, dòr e peso no estômago, vômitos,
dures de cabeça, curam-se com o
Elixir eupeplico do prof. Dr. tlcnicio
de Abreu. A' venda nas boas piiar-
macias e drogarias do Rio e dos Es-
lados. — Deposilo — 10, Rua Io de
Março, 101 — Rio.

DINHEIRO
Empresla-se sobre jóias,roupas, fazendas, nietaes,
pianos, moveis e tudo

que represente valor

Rua Luiz de Camões n. éO
 T£LÉI'l!o1v¥To?2 NORTE

[Aborto cias 7 horas fia
manhã ás 7 da noite)

J. LIBERAL & C.

Vendem-se
jóias a preços baratissimon: ns

run Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telepbono U. u!)4 -- Central

Curso de preparatórios
Mensalidade  25.11000

. Professores do Pedro II; obteve nos esa-
mes do anuo passado i"J4 apprpvaçôes.
Nenhum dos seus alumnos foi reprovado,
Rua Sete de Setembro n 101, 1 andst.

Pensão Brasileira
Tradicional preferenci:t das

familias e cavalheiros de tra-
tamento.— Haddock Lobo 123
a 127.—Rio. Telep. V. 1716.

iiloafai
Grande, variado e lindo sor-

timento em coroas, cruzes c
ramos fúnebres para enterros
e ornamentos de túmulos. Ven-
das por atacado e varejo. Pre-
ços sem competidores.

A Fabrica de Flores
Viuva Pinto Gomes

38, Rua Luiz de CamOes 38,
TBUPBOmi ÍO-TI MH

G Alt A GE ELITE
Automóveis de .10 IIP para pas-

-eios, excursões, etc.

Telephone 476 Sul

CASA URICH
41, Rua Sete de Setembro, 14

Tem sempre salames, morladellas, Iin-
tj..as defumadas c Iodos os frios de Par-
hacêna e Pelropolis, das melhores cpia-
lidadcs.

Saborosos almoços, jantares c ceiar-
feitas pela cozinheira vicnneuse. Todas
as terças, quintas o sabbados, o celebre
«Strudel do maçãs.., espüciiili.i:.<lc vien
neusc. Chopp da Bralnr.a .1 300
réis.

inema-The atro S. José
Empresa Paschoitl Segreto

Companhia nacional, fundada em 1 do
liilho de 1011 —Direeção sceniea do
uctor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchestra, José Nunes.

A maior viclorin do theatro popular

HOJE
"HOJE

Edmundo Urich.ox-socio da
Casa Assembléa

"1 
de. novembro de 1010

Tres sessões—Vs 7, 8 3/4 e 10 1/2

A vicloriosa revista portugueza

V RÉDEA SOLTA
Compèrcs : ALFREDO SILVA, no Bar-

nabé ; Joio de Deus, 110 Perico.
'Brilhante 

desempenho pela companhia
na.ional.

Os especlaeulos começam pela oxhibi-
çâo de lilms cincmatograpUicos.

Amanha-A' REDEv SOLTA, Em cn-
, saios -DA' CA' O !¦_'.

CASííW THEATRO PHENIX

HOJE HOJE
Qua ta-leira, 1 de novembro de 1910

2 ESPECTACULOS 2
A rainha do traiisforniismo

Prograníma:
1» e 2a sessões, ás 8 e ás 9 3/1

Primeira parto—À opereta
€6 _S. l'.'& ML **,

Segunda parto
O ESPELHO QUEBRADO

Terceira parle
PARIS-CüNCERT

Sempre FÁTIMA IV.IR1S
Amanhã descanso. Sexta-feira, o ma-

linéc du> humuristas, ás 3 horas; á
noite, duas sessões, ás 8 o 9 3/4.

Sabl.a.lo, 4, ás 
'4 

horas da tarde,
« matiiiée blíiiicl.e », conceito da eminente
violinista KMlLl.l FRASSINESI (irmã de
FÁTIMA MlllIS).

PROXIMAMÊNTE-E-tréa da companliia
«orlusucca Adelina-Aura Abranclics.

Theatro Carlos Gomes
Compaahia dc sessões, do Éden-

Theatro, de Lisboa

Empresa TEIXEIRA MARQUES
Gerencia etc A. Corjão

HOJE HOJE
Duas sessões — A's 7 3/4 e 9 3/4 da

noite
ÚLTIMOS ESPECTACULOS

do grande suecesso theatral desta
temporada

A revistn-fanlasiii em dons actos
¦ e nove quados

O AMOR
A revista das familias. Ausência

absoluta de poruogiaphia
Toma parte toda a companhia

Amanhã não ha espectaculo.

Sexta-feira — Festu artística dc
CARLOS LEAL — Primeira represen-
tação dn «31 s.

THE-.TRO REPUBLICA
Emprcza OLIVEIRA & C.

Grande companhia italiana de òperetas
GAKAMBA-SCOGNAlVlIGIilO

Director artistico. Cav. ENRICO VALLE

HOJE — tinir
DIA SANTO-« Suirée » ás 8 3/4

4 OR DE MASCARA
ENORME ÊXITO dcsla companliia pe-

Ias riquíssimas montagens e magníficas
iiitei'prct..ç0es i

Amanhã não ha espectaculo. Sexta-
feiia—Quarta recita deassignulura":

4DDI0 GI0VINEZZ4
A seguir — S1GN0RINA DEL CINEMA-

TOGRAFO.
Domingo,« niatiiiee .. Bilhetes á venda

das 10 au incio-ilia, 110 « .lonial do li.a
sil » e depois no theatro. 1'reçus do cuí-
lume

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO —

o Tournée s Crcmilda d'Olivcira

HOJE: HOJE
ULTIMAS REPRESENTAÇÕES

A"s 7 3/4 e 9 3/4
A populíuissima comedia

0 CANÁRIO
Brilhanto creacão de CREMILDA DE

OLIVEIRA
Amanhã, dia 2 do novembro, ás 7 3/4

e 9 3/4, a appariitusn peça sacra — O
MARTYR DO CALVÁRIO, com o mesmo
esplendo.- de « mise-en-secne » c rigo-
roso desempenho ei..n ip.e subiu á scena
110 The itro da Natureza.

Christo, ALEXANDRE AZEVEDO.

Em ensaios, a notável peça SIM0NE.
de Hei.iv liiiiaix. Prulnironisltl, CUL-
M1I.DA D OLIVEIRA.

Cabaret Restaurant do

CLUBMOZART
A elegante bòiibonniòro da rua Chile, .11

llpje, ás 9 horas—Suecesso da nova
« troupo. » dc dislinetos artistas sob a
direeção do aristocrático cabaretier Cli S»
TINO MINKItVINI, cômico moderno, O
mais querido da élile carioca.

Prograníma:
M. CIíARETTE; .'.iiiiti.rii Ivrica.
VISCONDE ARELLARD, 

"veiitriloquo.

AS 1RMÀS JOFFRET, canto e dansas
interniicioiiacs.

LA TUOYANA, cantora hespanhola,
JENV KELM, cantora c bailarina inter-

nacional.
G. e M. MINERV1NI, no novo reper-

torio.
Variado corpo de baile.

ARTE, MUSICA, Fl.OlíES
Orchestra de tziganosi s°b a direeção

do pròlessor brasileiro ERNESTO NEllV.

Quinta-feira, commcnioraçâo aos mor-
tos, não haverá cabaret.

Si.xia-icira -'Extraordinárias esticas dc.
primeira ordem.

Tudus ao Uiizarl Ninuiiem falte.

£


