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Simples aviso.
O TEI._PIÍO>ÍE V_TIIUL»A ESTRATÉGICA

O assigniinle aclual:— ,1/e/s, /.c/o .//nor </,• Deus, menina, nãoespere qne ucube a discussão das futuras tu- )n/Vi.v, ;•«/¦_ fazer a ligação! \

(lí Paris ceda vez mais longe!...)1
O CULTO DOS MOKTOS

,,,.,..yÍu«_.»*,° ,llm "T01» econômico — Desculpa, Anlonio,
emes' '"duraes esluo agora mais caras que as aríifi.

A DERROTA DECISIVA DA AbbEMANHA

A derrocado íedesca em Verdun
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e o seu reflexo no oriente
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Quando eni fevereiro ns fedescos ntirarain-'c- desesperada...ente sobre Vcrdun, por estasi-.diiinnas prrvirumos as conseqneiieins ela of-
fensivn elas tropas do kaiser sobre a iicroic.i
praça do noroeste francez.

(is mezes correram, o.s ataques vepelirnm-sc,
cada vez eom maior inípcluosidudc- a bi-avnra
gaulcza era posta em prova pelo, furor tedes-
co; as margens do Mos;. ficara.n ju.içadas de
milhares e milhar.* de cadáveres das divisões
dc assalto, i.....i(|iiiladiis inteiras, Irnfíadas
j.clo mar dc fogo quc ern Verdun'; >> desespero
leelesco esbarrou e cslne-ou-su na íiiurulba de
peitos (le aço dos admiráveis soldados repu-
blica.ms. o prestigio militar leelesco foi ali-
rado pur lera i desiiiòralisndo e, não fora
Doiuiiuilonl c Vaux, a ei.il.ira cie defesa cx-
terna ele Vcrdun ter-se in mantido inaecesri-
vel aos furiosos e fiu-ibuiidos alnqucs do liei'-
dei.-o da coma il„s Hólienscollcrn.

Ds partjdnrlos da hedionda causa tçcíescn
fiii.iiíini de eiilliusiasino, ililleitosanejb a quede,ik- Vei-duuí-iirw.mtiHdu—pui-_v_<_, como -senilo
d ..lli.na resistência fr.-iiiceza.

A i-'i-an..-a, impavidii c- inagiiificn, grandiosac sloiea, allaiieii-a c vibrante, depois «le caeia
assalto tremendo, (p.é nbalava >>s nervos dnbunianidade inleirn, fazia votos pira ínuisum oulro assallo, iigunrilaiiilii-o liucioshincii-
u-, porque nesses assaltos diabólicos enco.i-
trava o processo mais fácil e seguro para cei-far a Allenianba inteira, si a lauto fosse mis-
ler, ai.alai.do seus exércitos até os seus fim-(lamentos mais sólidos — homens, material e
prestigio mural, cm grossa escala a Alie.na-
i-ba deixava em Verdun, ao voltar dos loucos
assaltos sobre as suas colunas inexpugnáveis.

li Vcrdun, innnlciulo-.se em pé, após nove
mezes das ...ais tremendas hecatombes Im-
manas cia historia, fazendo dcsoppiirceeiv os
memoráveis feitos japonezes de Porlo Árthú!'f a cruenta carnificina cio Vscr — não foi
tomada !

(om,., a pngina mais rutilante ila historia da
grande guerra, Verdiin pnrn sempre lembra-
lá a superioridade (la rara latina sobre u raça
tedesca,

Defronte de suas muralhas duas nações jo-
fiaram seu lul tiro. duas raças mediram o seu
Valor.

Sob o ponlo dc visla cslràlCjíioo,. alguns
profissionacs chegaram a proclamai' ser oiitiiquc leelesco «le assombroso e luaraylllio.sò
valo.-; hoje, porém, devem estar assombra.Ios
c inaravilliadus com o resultado diametral-
incute obtido; por isso cpie a offensiva brutal.' louca dos ledescos. desde o primeiro mo-monto, só concorreu para o desequilíbrio cieforças em todas as frentes de batalha, commanifesta vantagem para os alliados, eolloeaii-do os pnizes ledescos, sobretudo a Allemanha,
em situação mais critica que antes'dò. desço-
pern ele Verdun'.

làn uni dado nioincnlo os ledescos appa-iT.iteiiH-.tie cnnquislaraiii vantagens, attingin-d. Douaumont e Vaux, porque os chefes fi-im-trezes não julgavam de necessidade imperiosaii posse desses fortes.
A França concebeu Verdun como o sil.iomais adequado ;i usura «Ios exércitos ledes-cos; necessitava conlcl-os ali, para aproveitar11 ..ísiin.ii do lislaeln-lluior imperial, visandolins eslrategicos que iibrangiaui todas asfrentes, elo oceidenle e do oriento, dos Alpes>• dos Hnllenhs.
A guerra não poderia ser resolvida em umluuco. ponto, como Verdun; ferido o orgulhedoentio elos ledestios, que sc julgavam .in-vu.eiveis, para alegria e gloria ela França econtentamento .ios alliados, com a teimosia

que o seu grosseiro cérebro aumentava, os le-deseos persistiram nos assaltos elií morte. ¦
m_-í______

Depois (le npnlpnr o valor das tropas do liai-r.ci no Mame O uo Vser, a Fraiu-a, lendo atrásde Vcrdun uma muralha humana ás ordens
fie .loff.-c. estava segura tia impossibilidade daruptura tia linha do noroeste; Iraiiquillamcu-
le deixava sazona.- o fruto uppctccido — a vi-clorin. Xada lia via a temer, e a nialanu-a lc-desça continuou.

Irados, ns ledescos vinham de ioda a parlepura morrer eni Vcrdun. c as inartelladiis queo hiitudo-Maioi' imperial desferia sobre Ver-ilun, na esperança dc romper a cintura de açorraiiíezii, cuja ruptura deveria repercutir conifiaf,...' nu uu.lido inteiro, em vez dc abrirl.ii-.rba. ia partindo, tritura ..do i- pulverisiili-do o próprio mr.rlello «le oncònlro á liigorna.I-: os tedescos, cm vez de martello «ie rijomelai, cm face do valor francez, apenas dis-
[.unham de uma inaceta «le. páo. cmn a cjuul
, ia tia. 11 dc enconlro ao aço da melhor te.upe-ii que o peito dus soldados republicanos! of-
ít-recia.
-./''i.A-oiii. .a applicação • desse "jiu-jilsu" . gi-gaiitesco, os fraiicezes, com rapidez e facili-ilude, conseguiram allingii- ,., fim estratégico
que linha..1 eni visla : -- a offcnsivn níosco-vila. «me ei.sloi. aos ledescos quasi uu. milhãode prisioneiros; a conquista du ("alicia e dalluKovina; a concentração de Salunica, com aaclual offensiva sobre a Servia o a Bulgária-
11 viclorin naval da .Itillaiiilia; a offensiva vi"clpriosa dos iliilianos; a cnlrnda de Portugal( dn Htimanin na grande guerra, e finalinenle aotfcnsiva do Somme.

Os ledescos, reconhecendo sua impotência
ante o lierois.no e a capacidade guerreira dostrance/cs, lentamente furam abandonando ninfeliz empreitada dc Vcr.liin, para sorralei-riiinente voltar suas vistas para a liuinania.
Para a Dobrudja enviaram seus exércitos parasalvarji Bulgária; coineçava.111 a prcoccupiir ai.lLcnção dos alliados 110 oriente, quando oslic-ócs de Verdun os surprehejiderain con-
quislando em nlgiunas horas o cpie elles, osledescos, despenderam alguns mezes c .d-
gumas centenas de .milhares de combatentes
Pü.-a conquistar; retomando Doi-aumont, csfrancezes abriram caminho sobre Vaux, 'que
os soldados do l.aiser aeliarain mais j.n.dei.lcevacuar,

Ií a dci-rocada geral se appròxihia.: ou oiledescos allcnileni os iinglo-francézcs no Som-me, ou evacuam a Bélgica; ou resistem, aindacm Verdun. 011"recuam para Mctz; dão pas-sagem aos ilalianos para n Baviera através dé.Trçnlinc), ou perdem Trieste: evacuam 11 Do-lirud.ia, iibandonanilo a Bulgária, ou são cer-caelõs. pelos alliados de Salonién...
Ií' dentro deste emaranhado estratégico queVcrdun deixou os ledescos.
Mas eslas manobras estratégicas nada re-

prcsenliini 0111 face da derrocada que brevesurgirá pelas frentes dc Soisson e da Polo-nia; (pia.ido os russos e francezes se despe-
jurem sobre as '.hostes (lcsmornlisadas do kai-ser, então soará 11 derradeira hora da derroi.i
decisiva da Allemanha.

Tonnnle Aoçji.
e*t»í>

liMiiilüi
Os Srs. Justiniano de Serpa e Castello

Branco sympathisam com a
candidatura Rosado

lionleii). com.) s(. sabe, não houve sessãona Câmara dos Deputados. Após a chamadacs deputados paraenses reunirani-sé. em pn-h-stra, na sala do café, commentando us ul-limos acontecimentos da política .1.. seu lis-tado. O Sr. Passos de .Miranda mostrou umdespacho tclegrnphieo, recebido dc Belém, noSr. Bento de .Miraiulii. 0 Sr. .Iusliiiii.no dcSerpa declarou haver recebido lelegraminas,
inclusive do próprio candidato, affirmando
que a eonveiiçáo «Io partido siluacionisla enisua reunião de lipiitem á nuilc devia esco-llicr o Sr. Silva. Ilosadu pura succcdci' ao
•Sr. Knéas .Marlins.

O Sr. Castello Branco confirmou ns dei-la-rações do Sr. Serpa, dai.d..-nos as seguintes
intoi-maçõcs' relativas au nssumplii : 

'
— O Dr. .\n'toiiio ..lonqtlim du Silva llosii-du, candidiilo da convenção «lo partido si-

lu acionista paraense, a reunir-se boje ii noi-te; il su«.-eessão.do Sr. línéas Aiarliiis .10 go-;verno do Jíslado tio Pará, é um' inedico de
larga clientela em Belém, onde gusa tlc gc-ral estimo e é tido no melhor apreço. Cbiuú
polilicii, o Dr. Silva Dosado não é uin cs-
trcaiile.; vem mililnnclo na poliliea do Daráha mais tle cinco h.slros. O Dr. Dosadofoi, assim, o primeiro intendente dn c.ipi-lal do Pará, logo após a proclaniação cíaDepuiilii-iu, ao se instituir ali i. uoyo rc-
ginien constitucional, quando governava olistado o Dr. Lauro Sodré.

Mantendo sempre as melhores relações dc
amisade eom o .senador Lauro Sodré." o Dr.Silva Dosado é, por sua vez, um'grande
aniigp do Dr. Unéás Martins o, neste :.io-menlo, é absolutaiiieiilc solidário com o si-
tiiacionisnío político de sua terra,'.pois queclle é paraense nato, condição exigida p»!áCoiisliluiçfi.i do Pará para elegibiiidade dosseus governadores.

A convenção do partido silunsiniiisla; co-mo já nl firmei, í-eune-se boje á noile; aeleição dus Substitutos do actual governodo listado terá logar n 1 de dezembro pro-ximo; a-apuração dessa eleição e o eonsc-
quente reconlieèiuiénto dos eleitos far-se-átrinta dias após a eleição, pelo Congresso es-

A _iíU(ição geral da guerra
na Europa

As pSavsionosttías de Papls, Lon-oras e Berlim As «Ilusõesdos alliados. A determinaçãotios ing.ezes cie levarem a
fluerí-a aíé á victoria

taelual, que é, para esse fim, convocado

A collisão entre o «Conne-
mara» e o «Retriever»

Quasi cem vicíirnas
1 

LnNÍPKiES' 5 (H-»vas) - TelegrSpBamtle Hcllast:
(Causou aqui doíor.osa impressão a nofi-cia da collisão havida antè-hontem entre osvapores «Gou n cm ara» c «Retriever».

, O numero ele vicíimãs conhecido até- aeoràc- dc noventa e duas.»

Iraoidinit.-ia.nente: a posse do novo governodo. Estado oceorrerá a 1, ilL. fevereiro i!u :11111ovi 11 (.'ouro.
Depois do Sr. Castello Branco nos forno-t".'" cr.las informações, o Sr. Justiuiaiio de

Serpa disse-nos sobro a* significação poli ti-ca da escolha do nome do Dr. Silvia Uo-s;,d.-. para suecessor elo Sr. linéas Marüns ;— O Dr. Silva Dosado foi sempre uni"iaurisla" na política do Pará ; mas é,nctuiilmcntc, antes de tildo; solidário com asituação politiea do Pará c um dedicado
amigo do Sr. linéas Martins. Contando com
il solidariedade e o apoio de todas as cor-rentes políticas do Estado, .. Dr. Rosado vae
fazei- uma poliliea dc pacificação dos es-
pintos, .de concórdia geral, que é, aliás, a
maior necessidade lo Pará, neste momento.

 . •mmm» >— ¦ 

A Cadeira dos Altos Es-
tudos Brasileiros

. L1SP.0A, 5 (A. A.) — O «Jornal tio
Gbinmcrcio» c o cSeculo», ambos desta ca-
pitai, saúdam o Dr. Miguel Calmou porter sido nomeado para occúpar a cadeira
dos Altos Estudos Brasileiros, publicandonotas blographicas do estadista brasileiro
e elogiando a sua administração na pasta1 tia Viação.

tT_ã_*Jt.a ia-rn... uma poss.bi.i-e8:.i'ie de pas antes de dous

NOVA YORK, 5 (A NOITE) - Acaba
de regressar a esta cidade o Sr. Roy
Howar.d, director gerai da «United Press,
e que visitou recentemente as capitães dos
principaes pnizes beliigerantes.

C Sr. Roy Hownrd manifesta nestes ter-
mos ns suas impressões sobre a situação
geral:

Visitei a Inglaterra, a França c a AI-
lemanha e posso afíirmar, pelo que vi c
pelo quc ouvi, que não lia nenhuma pos-sibilidadí- de paz antes dc dous annos.
..Os fraricezes foram no Somme níiin cie
p.oicger n ala direita ingleza e ganharammais terreno durante a sua offensiva que»Jfe ín;»lczes. Esse facto, junto com a re-
sisténcià franceza em. Verdun, demonstra o
lormielavel impeiò francez. A França, cn-
tietarito, tem ainda muitas reservas.'

Alas ha na França c também na Ingla-
terra o cracissimo erro de se acreditar quea Allemanha esta esgotada, quando isso
não ú verdade.

Visitei as capitães dos tres paizes;,Paris
está alegre; Londres,, inteiramente muda-
da do quc era no outomno de 1914, c
Berlim eslá sombria.

Na Allemanha ridicularisa-se a idéa de
quc os aluados possam vir algum dia a
penetrar nas unhas de defesa do Rhcno e
invadir o império.

A maior transformação que observei foi
a az Londres. No outomno de 191-1, quan-do ali estive, os inglezes falavam dos seus
negócios, completamente estranhos ú guir-ra; na primavera seguinte, quando lá vol-
lei, aborreciam-se pensando que a guerra
se prolongaria, modificando a rotina dos
negócios. Agora, ha a rotina de negociar
e a rotina de fazer a guerra. Nos centros
còmníerciaès de Londres considera-se urna
incoiiecçâo falar e;n paz. Os themas obriga-
toiios de todas as' conversas, em Londres,
como em toda a Inglaterra, no commercio,
como em todas as outras classes, são aquel-
ies que se podem resumir nestas palavras:— Mais homens! Mais munições! Alais
dinheiro!

Toda a Inglaterra só pensa agora em des-
cobrir mais recursos de • toda a espécie para
auxiliar a missão de que está encarregado
na França o generaiissimo Sir Douglas Haig,

John Buli melteu-se na guerra até á ca-
bcça. Em Londres, actuaimente, saliorea-se
a guerra com o mesmo febril enthusiasmo
que ella era saboreada nos últimos mezes
de 1914, em Berlim,

A única possibilidade que a Allemanha
tem de conseguir fazer a paz nas condições
que deseja seria manter acossados os seus
inimigos, até arruinal-os financeiramente,
obrigarido-òs depois a transigir. Fora dis-
so, jamais será possível ti Allemanha fa-
zer uma paz em condições satisfatórias.»

DERNISA-S.
ES» S &0O 888--^ ^-~~^-»^-_^^

Enauguraram^se hoje seus
melhoramentos

Ipli^^
1) O obelisco commemqratioo dos melhoramentos hoje inaugurados, .i praça de
S. Bento. 3) A -avenida Beira-Rio. 3j .1 preicet Xüo Peçaiihâ^ vendo-se o pavilhão

da escola au ar livr?

íoticias de Portugal
O espolio Alves Machado — Osacadêmicos do Porto em greve— Os acontecimentos do-Por-to - O adiamento das eleições

LISBOA, 5 (Havasi — Os herdeiros do
conde Alves Machado ultimaram um ac-
côrdo para a partilha amigável do espo-
lio.

LISBOA, 5 (Havas) — Os acadêmicos
do Porto abandonaram hontem as aulas po.não terem sido attentidos pelo governo, ao
qual haviam solicitado ' o restabelecimento
dos cursos complementarei de sciencias e
letras.

LISBOA, 5 (Havas) — Regressou a esta
capitai o general Correia Barreto, que lia
dias seguira para o Porto afim de abrir
inquérito sobre os últimos acontecimentos
ali oceorridos.

Antes de partir do Porto o general Cor-
rcia Barreto visitou todos os quartéis, onde
tez os seus cumprimentos de despedida.

LISBOA, 5 (Havas) - O governoaguarda a abertura do parlamento, como-
cado para o dia S do corrente, para ex-
pôr os motivos quc o levaram a adiar as
eleições liiunicipacs.

Assegura-se epie o governo vae esforçar-
se perante o Congresso para que seja to-
niada uma deliberarão segundo a qual esse
adiamento se Draktop-ue até aa turno aro-ximo.

OS PRINC.P.OS DO 1 RATADO
DO A. B. C.

A opinião optimis-
ta do Sr. Celso

Bayma
O Sr. deputado Celso Bavma, que já (em

oecupado o cargo ele presidente da comuns-
são de diplomacia e tratados da Câmara,
havendo mesmo tido ensejo de assignar
uaquclla qualidade a proposição da Caiiia-
ra approvando o tratado firmado cm V/as-
liisgtoii a 21 tle julho de 191-i, quando as-
sistia hoje ao embarque do Sr. Felippc
Schmidt, conseguiu apressadamente nos re-
sumir sua impressão sobre a actualidade po-litica sul-americana.

S. Ex. antes de nos dar sua interpretação
da altitude argentina, retardando a ratifi-
cação do tratado do A. B. C, rememorou
as origens do mesmo, dizendo:~ E' 11111 engano tle muita gciitc suppor
cpie a formula dn A. B. C. seja lembrança
ela America do Sul. Dcveinol-a ao graiídcesiadislii_ americano William Bryan, quc foio pri/neiro, a -propor a diversas iiacõòs ;i
íiccqijaçãó de nm Tratado Pacifist-i, queViesse facilitar a. solução dc casos inlenui-
cieuiaes, sem recurso ús armas. Não se tra-
lava propriamente do arbitramento tal qualera praticado, mas de um arbitramento ele
ordem a retardar o mais possível, sinão re-
solyer as questões que até então eram cx-
cluidas daquelle instituto,'como as que di-
zein respeito á ordem política c consviíu-
cicnál, ou aos casos de honra e dignidade
cie nação. Assim é que o Sr. Bryan, na
previsão do fracasso das negociações dire-
cias enlrc chancellarias, dos" bons officios,
cie mediação, etc... engenhou no seu", planode paz uma formula que, adoptada nos tra-
iodos, tornasse obrigatório o exame pre-vio dos casos -que tivessem mais relação
crom a vida c dignidade das nações, graçasá creação de tuna comniissão de inquérito
que devia dar seu parecer dentro de de-
terminado praso, parecer do qual poderiamaliás divergir as partes, retomando então
a sua liberdade dc- acção.

Semelhante formula representava um gran-de progresso a favor da paz, pois vinha
conter sentimentos e paixões, visto.que as
nações recorriam ;í acção do tempo, e porfini, cessado um pouco o embate das opi-
niões apaixonadas, aguardavam : o parecerde uma commissão ponderada e previamen-te indicada.

Reduzida a uma proposta essa formula
fecunda do Sr. Bryan, encontrou ádhesões
em todo o mundo, ou pelo menos, cm 35nações òrganisadas, dentre as quaes 25, sinão me engano, ássignàram tratados comos Estados Unidos, onde adoptavam os prin-cipios e detalhes do referido Plano de Paz.Inútil scrã dizer que entre estas ultimasfiguram a Argentina c o Brasil, quc por si-
gnal assignarám tratados na mesma data.

Julgando que estivéssemos impaciente porouvir uma referencia directa ú altitude ar-
gçntina c ao tratado do A. B. C, o Sr.deputado Celso Bavma teve as seguintes
palavras:-- Conto todas eslas cousas no intuitodc provar como,o tratado do A. B. C. nãoencerra nenhuma novidade. Diverge da for-mula Brvan apenas na eventualidade de tercomo arbitro, em vez de uma potência cs-traiigeirn, o representante da nação que nãoestiver implicada na pendência. Não se podedizer ciue a assignatura do A. B. C. envolvatuna diminuição de soberania; si na reali-dade tal diminuição existe a elle tem scsujeitado, muita e muita potência, ihcliis'veos próprios Estados- Unidos.

E, querendo depois de tantas considera-
çoes eme a sua opinião resultasse com cia-resa extrema, n «leader» ela bancada fe-deral de Santa Catharina e ex-presidente- elacomniissão de diplomacia e tratados disse-nos:

~r A demora havida só pude ser attri-buida á situação da poliliea argentina. Ten-do passado por uma transformação proítin-da,, a situação da política actuaj! •'• bom cliF-ferenle da que vem dc findar. Dalii certas
perplexidades e vacillacões na vida dos par-tidos. Mas a politiea internacional da nação
argentina, segundo todos os íridicios, segue
a mesma orientarão pnr.i com o nosso paiz.A Câmara dos Deputados está actiialmcií-
re cm ferias. Não pócle, portanto, votar otraladc Mas esto já tem o parecer lavo-ravci do presílente da cemmissão de cli-
plomaca c tratados, que muilo provável-mente será approvado nas próximas sessões.- «aw*.

II cadeira é estudos raleii
ia 8niÉ ie lia

Vae ser aberta uma subscrlpçio
para do(a!-a com umabibHot.ieca de livros

nossos
Sabemos que da parle de aílos membros dacolônia portiifíiieza deslu capital vai» partiríi iniciativa de uma subseripeão destinada adar os necessários recursos para a installaçãoele uma bibliolliòcn de livros brasileiros, queHineeionará junto 1.1. curso de estudos brasi-eiros da Universidade de I.i.sboa. a ser aber-lo ali em novembro do anuo vindouro.12' umn demonstração que us filhos ela pa-Iria irmã, que vivem entre nós, querem «lareu applauso á amisto.sn iniciativa do governodo Sr. Dr. Bei-nnrdino Machado.
Podemos atlennlnr que o Sr. Dr. MiguelCalmou, a quem vae caber .juslilicadamcnte ahonra de inaugurar na capilal portugueza anova cadeira, dispensará os honorários «pie

porventura lhe sejam reservados, como re-
compensa das liincçõcs que lhe. vão -ser disiri-biiiilãs, em favor dessa bibliothcca.

Ouirosi.n, sabemos (pie os nossos ncadémi-cos, lilcraloi, livreiros e oulro? patricins <-on-tribuirãn yaliosanienle para que essa «lepcn-ciência do curso de estudos brasileiros em Lis-boa fique brilhantemente fori.ecicla.

Das manobras
-ir-

Um ponlo de observação. Phoíogranhia
tirada honlcin, pnr oceasião das manobrasda C." brigada de infantaria, sob o com-mando do general Uno Ramos

-*•*»—»-

Os«pI_iipôes da

SeiscPíitas -escoas atiradas á
mkprla

SOBRAL, 5 _ (Serviço especial da A NO!-TE) -- A exiguidade de verba motivou a
dispensa de cento e tantos operários daestrada de rodagem dc Sobral a Mcruocn,os cp.acs com respectivas familias ficam
em verdadeiro estado de miséria. Esta me-elida deixa sem Dão mais de seiserntas ntrs-
soas.

Uma caria do Sr. deputado
Souza e Silva

A propósito ela entrevista epie houlem pu-nlieamos, sob o titulo acima, com o Sr.deputado Arlindo Leonc, recebemos a seguintecarta:
"Rio, õ de novembro de IfllB. — Sr, roda-elnr da A N0IT13. — Xo "inlervicw" epie vosfoi concedido pelo mçci presndo èolléga Sr.Dr. Arlindo Leone, dig.io deputado pela Ha-hiíl, c ipie hontem pubüeastes sob o titulo "Os

p.mpoiís da Ave..ida", vi, com. surpresa, quesou acciisado, embora não ...e veiu citado no-mina.lni.entc, de ler sido eu quem declinou osnomes dos membros da com missão de júris-cônsul tos do Ministério das Uelações Exterio-res, por S.Kx. tão pitlorescáiriente cãsinadc.sdc 'P.mpoes da Avenida".Di;: o meu ãlltislir-coilega epie fui eu nucm (testualmentct) -na-
meou pelos seus appellieios os «rae clfc ir_be-
serem os "Pimpões da Avenida**, e__u___-_sa eiir.os.ilade publica".

Essa iillcgiiçâo, Sr. redactor, «i, cntuefariríivde tudo o ponto inexacta e só posso aLti-OiaU-a-a um engano por parte do Sr. 'Dr. 
AnCiindoiLeone, engano aliás fácil clò desfaz_p e.ani a-iranseripçao que aqui faço cto trecho eio. orertrdiscurso .no cjual epiticiiiei a fraalifLcartão. «la-cln pelo honrado relator, do Exterior.. KiL-o.;

( Vejamos, Sr. presielente, eiuues rio. ("-ira*.•Pimpocs da Aveniila". Eneoiuro il paaína1_U «Io avulso uma relação...doa fuirccioira.ciosda secretaria geral da comniissão dc i_riirX''a_-sul tos a que se refere o relator, e vufó .raeos, 1 impões da Avenida", os fuiiccioua.-ios.iissi.n c-assiliendos por Sr. Kx. são os seguia-les:... "
A enumeração que fiz então foi resultantecm própria leitura dos nomes constantes da .re-li.çao qne la/. parte do avulso do próprio pa-reeer do Sr. Dr. Arlimlo Leone. Foi pois S Fs_quem revelou e declinou os nomes dos fun-ecionnirios em questão, e não eu, como sup-poe .-». I-.x. Liimlei-nie a ler «. que enconlrelnos documentos do seu próprio puresa-r. He-sialieleeido esse ])onto do intcressartte "inler-

v.cw . aproveito a oé-casião pura «tonfirmar
que, conforme S. Ex. nccentuii, não LiVe coma minha critica inlençãoi de niolestai- R, Exnem a podia razoavelnieaite ter, tralando-se 

"<íè
um coilega que .-. par de 11111 espirito brjlhnn-le cculfo, .ie-in rtwIaelQ as maia apreciáveis
qualidades de enrs-ter, embora um taat,, ;l,,_i_xonado e vivo nos debatea.

ltegnmfo .1 piiblieaçuo desla, sou, com a-mui»dMUnela consiou-i-rrcãf,, de V. Ex., «te. - A. &cfce !>uuza * Silva. ***
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Ecos e novidades
. *

0% tclonlionoi Cin S, Paulo e no 1.10.-.
Atei 110» telópllOilOB so ciicoiilrn a dirrc-

wi.iii d.i Hi.iU'... cnlro üsmis iliins chliulcs,
Aiuil.i o ininu HBBMilu a I.ight piiiilljiln ailiiul»
riu 11 maior parte lin» ncçous un lomnniiiii..
Hr.iii.ii.tiiiii, que explorava o serviço j.loiilju-
Dlco du capllal v de variai) cidades do lllle»
rlor. Mas, pnra poilui* Iniciar u exploração
desse survlço po1- suu coiiln, n l.lght nsnuml.n
emu u Pivielliii-ii varias obrigações entre 'i*.

uiiiies a do *iul):.tlií.lr u rede ncron por fios
•ubtemincos e a .Miiiilclpnli.lnde paulisln pro-
ciiiv.i IIH-.ÍIH imitar todns ni grandes cluiulos
du mundo, nus qunc flbjoUitlimcilly não >e

toleraria esso ommnrniiliamuiito do fios que
tão leio aspecto lÍAo às ruas,.. A l.iühl obri-
gou-ijo iiludíi 11 consliucçü.i dc um grande
tdlflclo especialmente destinado u sede Io
leu serviço loleplionlco, c npcünr dns grandes
despesas resultantes deiie« melhoramentos,
limitou 11 iisslgiiiitura de cuia uppnrclho .1
ilitiif, em prestações Irlinestracs, quando 110
itio o preço mínimo actual ô «If S109D00!

Om, si o I.ight do S. Paulo considera um
bom negocio o telephone a 100?, o com :i
obrigação «Ia linha sublcrranen, porque nqui
110 Itio se Im di pormllllr que 11 nossa I.ight
—aliás n iliesinn ou nnrentn multo pròxlinn
dn de S. 1'nulo — cobro preços Ires o quntro
vezes superiores (.qiiólle, o cm linha nercoV
Si o actual contraio de S. Paulo dA lucros,
t o do Itio nno (IA, — O (|iie resta jirovnr -
m culpn ti da iirojiria empresa -(|..e- nessa hyno-
thoso uno lem umn ndmlnistroeiia cnpnz. o
povo c o nssign.inlu i- qne 111*10 podem pnffiii'
os prejuízos decorrentes dn nni administração
«ln empresa...

(Juniido discutia no Club do Engenharia o
tnso dos tcloplionos, o Sr. Dr. Mario ltumos
inovou mnthcninticunrcnte que si era ver-
daüctrii a allcgaçflo da empresa de «iue a suu
despesa se- clevuvti a 81 V da renda, era isso
divido a "factoros anormuos dn despesa" 1 S.
esses faelores "anormuos" são de molde 11
cravar tanto n dcsj.esu, mesmo nos lempos
"nonnaes", o que não será «punido 1. compa*
lihla atravessar um periodo "anormal", como
«gora .-¦''.-,

Si a Tclephonica quer ler lucros, acnhe pois
com esses ínctnres unormues; o contraio
iictuul lhe dá paru isso margem magnífica,
sem necessidade dos favores escandalosos que
cila plelten por processos tão escandalosos

• •
L'm "leitor nssithio" nos mandou um nu-

mero da "Gazeta Official", de Matto Grosso,
contendo a relação discriminada da despesa
do Estado no exercício do 1015. Toda essa
relação merece ser lida e còmmciitadu por-
que dá uniu idéa, a muis eloqüente, da mn-
lieira por que certos governadores ele Esta-
do empregam os dlnliclros públicos confia-
dos A suu guarda; mus, toda a publicação
oecuparia uni espaço enorme: vamos tran-
screver apenas alguns periodos mais interes-
santes: .'_ ¦

"Importância paga uo Dr. Annibal Bem-
cio dis Toledo, de ordem elo secretnrio dn lu-
xenda, para oceorrer ás despesas com a pu-
blicação de artigos nos jornaes eio Hio de
Janeiro, em defesa do governo do ex-presi-
dente Dr. Costa Marques — 1Í):ÜÜÜ.«ÜÜÜ;

Idem mandada entregar ao gerente do jor-
B.il "O Debate", para pagamento dos saiu-
fios atrasados do mesmo jornal — 4:H80í»'ÜO0;

Idem ao general Caetano de Albuquerque,
para sua viagem a este Estado, afim de as-
sumir a presidência do mesmo — 5:U0l)-;0U0;

Idera despendida pelo ex-presidente do
Estado em sua viagem ás cidades de São
Luiz de Caceres e Poconé — 12:ü!)U$70ü;

Idem com o jantar offcrccido pelo presi-
dente ao Dr. Cândido Mariano — 78'_$000;

Idem com a acquisição de diversos artigos
comprados para os festejos reolisados 110 dia
do anniversario do ex-presidente Dr. Costa
Marques — 1:77õS600;.' ¦'•?¦

Idem das desi)csns feitas com a recepção
éo general Caetano — 3:S!)4SO0O;

Idem com n recepção e baile cm palácio
Ba noite de 15 de agosto — 5:102?i000;

Passagens a particulares por couta do Es-
tado — 13:0179000;

Pagamento a Cardoso Ayala, por conta do
que tem de receber pelo fornecimento ao go-
verno «le 2.000 exemplares de um álbum
graphico — 23:000ÇOHO ;

I ME DE CMffOS
EH FESTAS

A CONFLAGRARÃO OA EUROPA
_»--ww W> "

ta iê! (1 ira
O QUE SS VAE PASSANDO

IIOdE NAQDElibA
CIDADE

tVmpoii. n cidade por execlletieln "nr.siicn.
.•lia tio l.&ludo ilu IIIo, eslá hoje cm festa*;

com.iic.i.orallviis dn innupiirnvup. quo sc fuz
om prcaeinn «Io Sr. prusiilònti. ,dn licpii»
l.llcn, dos inolliornmonlos dc quo lia multo sc
tornara ercib .'ii, como vamos denionstrar com
o*, di.dos que conseguiu o nosso enviado cs.
pcclnl ali,

Ò PONTO HISTÓRICO DOS MEL1IO.
RAMiSNTOS l>E HOJE .

Foi cm 1011, quando Campos foi sede duma
conferência nssucarclrii. Os uslnolros do mu»
mclplo, 1.1.1.1 bello gesto patriótico; offorcco»
rum no governo do Estudo muis '2 1,'J V sobre
o Imposto dc exporliiçáo, cobrado pelo Esl.t-
do, sob 11 condição expressa de que esse ônus
no nssuenr fosse em beneficio dn cldnde,, ue-
ccssllndii dos melhoramentos que o seu pro-
gresso econômico vinbu requer,.ido.

Era presidenlc do listado o Sr. Dr. Ollvci-
rn liolclho, que ae-ci-itou 11 doação, attliigiii-
do logo u conseqüente cobrança A apreciável
Importância dc 1)00:0009; pnrn ninis.

Nesse mesmo governo, com essa renda, i
Fitado encampou o "S.vitdicate", (serviço di
abastecimento d'ogua); não fazendo outros
melhoramentos, ntteudendo ú situação prccii-
ria do seu Tbe-snuro, logo ilcccssilndO doí re-
cursos do novo imposto.

Mais tarde, jiore-in, u administração'do Sr.
Pr. Oliveira' Botelho foi, pnsso n passo, ut
tendendo As condições cstnbclccidns petis
usinclros.

Vciu o governo Nilo Peçanha, qu:-, vendo
os benefícios que no Estudo Irnzltt esse novo
imposto, o estendeu n todos os municípios,
lornnndo nssim a Importância recolhida no
Thesouro hoje elevndu n cerca dc mil contos

Os usinclros cnniplstns lembraram, porem,
no Sr. Dr. Nilo Peçn.ihn a razão do imposto
por elles mesmos ulvitrudo, c o governo esta-
(Innl cogitou dos melhoramentos, aliás notu-
vels, que hoje 11 cidade vê inaugurar-se.

O PROGRAMMA DAS FESTAS
E' este o definitivo programam dos fcsl •-

jos organisndoS para solomnlsnr as inaugura-
ções de hoje.

Após chegar, o Sr. presidente da Republica
visitnrá a usinu Santa Cruz, de propriedade
do Sr. Vicente Nogueira, conhecido como o
vice-rei do assucar, sendo rei o Sr. Dr. José Ue-
zerra, que, nliás, nli vae cnco.itrar-sc com o
seu abastado collega'. Será o "rendez-vous"
tios polentndoi', do nssucai-. Em segnidn o Sr.
Dr. Wencesláo Braz visitará o usina S. João,
depois do que regressará á cidade, afim
inaugurar a avenida Ueiru-Ilio, praça Nilo Pc-
cunho, bondes electricos e Escola Municipal 10
av livre, nn praça Nilo Peçanha.

Terminadas as inaugurações, o Sr. presi-
dente d.i Republica c comitiva assistirão i-;
corridas do Turf-Club.

Ao Sr. jiresidcnle da Republica serão offc-
recidos um "five-ó-elock-tea" e um banque-
te de 1)0 talheres no I.yceu.

A's 18 horas será inaugurada a exposição rc-
giounl, organisada no theatro S. Salvador.

AS AUTORIDADES CAMPISTAS VÃO
AO ENCONTIÍO DO SR. PRESI-
DENTE DA REPUBLICA.

CAMPOS, 5 (Do enviado especial do A NOI-
TE) — O prefeito municipal de Campos, o
secretario geral ei.) Estado tio Rio, Sr. Mal-
toso Maia, e offieincs du gabinete embarcaram
11 noite cm trem cspccinl desta cidade no en
contro do Sr .presidente dn Itepubilea e co-
mitiva, o que se dará ás ti.30, cm Curiry, di-
visa do município.' O Sr. Dr. Wencesláo Braz
c comitiva não desembarcarão cm Campos, se-
guindo no trem especial directamente á usina
Santa Cruz, que visitarão.

S. Ex. virá á cidade no vapor fluvial, que
o trará ao porto da praça Si! Sulvudor, onde
S. Ex. desembarcará. Nessa praça, ás 13 ho-

Um louco de
juizo

A SITUAÇÃO NA ALLCMANHA
*¦¦¦«-

O Rolcltilnff odiou t» trabalho»
AMSTEHDAM, 5 tllnva») -» Tolegrnmmn

recebido de llcrlim informa que o Itclelislag
adiou os seus trabalhos purti IU de feverei»
ro próximo.
A cor.demnnçiío do l.iebknecht

NOVA YOHK, 5 (Havas- — Hoiüoiirnplinin
«le Berlim commuiilcuiHio une o Tribunal
Militar não neccilou 11 iippellnçiíj du Rocia*
lista Llobliiieclit.
... ma» o bloqueio continua
~LONI>ltES, 

6 (A. A.) ™ O "Vor\vnertsM,
de Berlim, órgão dos soclnllstus, diz que não
eanvutn exagerar o exilo das vlngeiis do"Doutschlnnd", pois o bhxiuelo Ingiez con»
tlnrin, com as vantagens do priuíclro dia, fn-
lograi.

Ademnh, (..'-...'scjiiln o mesmo jornal, on
navios «lesse typo que, porventura» possa
ugor.i n Allcuiüiihii construir, serão, umn
vez terminada a guerra, meras curiosidades
históricas, sem nenhuma vantagem para a
uii\ cgnção cjmiiicrcial,

A ITÁLIA iSTüÜERRA
Ao longo da frente

ROMA 5 (A NOITE) — Informa o ultimo
communicado do' goncraltdsimo t'ud(i"nti:"No valle do Travlgnolo an noaHau tropit
tornaram dc asuulio a fortíssima posição n que
os iiu.itriiictüi cTinmavam o "Ohucrvatorio",

E d roíiNlnlndu a presença, mi fronte a les
to «lo (iorizln, «lc novas buteriui. «lc todos o*
calibres, nli collocadns pelo Inlmlr.o.

A -li)' divisão, na linha du Vippaco, nssaltuii
nn fortifienções do monte Volltovnjalí o nvan-
«•mi valorosamente, oecupando dous murros u
le: lc «le- San Grado,

Os austríacos dirigiram sobre as nossas no-
vus posições na co}n 20U enormes massas de
Ecldados, com multa nrtllhiiria lii.pl.a, inrlrn-
liihdoras c lançntlorcs «lc bumbas. O no.s'<u fo,"u
tle barragem aitniqullou cumplcinnicnlc n.i
voluinniut inimigas. Os liustriacos retirnrani-
1-0 «.'pi desordem, nbinidonnndo multo» mor
tu;, e IVrlilÒS. Flzi-ltiõil na «ci^díuh !Í."3
soldados e 11 «ifiicla"-; prisioneiros. Apode-
fn.no..'.ns lambem de> uma La'o.ia con.plofn iíi
ohuzciros, cnm n:ii obu/.os para cada peça, de
vinte o seis metralhadoras, «lc muis «lc> «In.- -¦
ti*il carabinan c dò grande <i'iiint!(!.idc dc iuti
nieõe» e dc v-iveres,"

*m> *v.*p* .7**'
A GUERRA CIVIL NA (iiiliCIA

¦ ¦¦

Sabia-ae aaaim, a queria
entrar para o Noepieio

— Estou louco, "seu" doutor, Quero ir
pnrn o lloi.jilelo.

E foi dizendo Isso que o pobre homem cn»
trou pcln iicli-íiicln de p.i .cia estn miiuliil,
ii.iiilo Irlstc, siippllci.ii.lo que ihe desnem uma
Uiilii fiiin o lin-piiiil doa loucos.

O Dr. O orlei do Aluu ida, que o recebera,
fez cm M'i;ii..lii iiiun serie dc purguntiis ..o in-

por ter sido nomeado para visitar as prisões
civis da capital da Republica e de outros
Estados — 8:0005000;

Idem ao tenente-coronel Clemcnlino Para-
Dá, de vencimentos que deixou de perceber
como officinl do Exercito, a partir de 1 de
janeiro a agosto de 1915 — 2:5878500;

Importâncias que, em virtude de ordens
dos secretários do Interior, Justiça e Fnzen-
da foram entregues a diversos para attender
ás despesas com diligencias policiaes de ca-
racter reservado, sendo: ao official de gabi-
nete «lo mesmo secretario, Eabio Monteiro
de Lima — C2:878?1Ü0; ao Dr. Oscar da
Costa Marques, 3:000$; a Salvador da Costa
Marques — 5:000?; a Rondon & Prado —
10:8005000.

E uma porção de quantias menores ou maio-
res, em um total de perto de duzentos con-
tos, a diversos particulares, com o mesmo
pretexto de "diligencias reservadas!"... •

E é assim que certos Estudos se nprovei-
tam da autonomia que lhes deu a Constitui-
ção Federal... E é por isso que certos po-
liticeis estuduacs põem a bloca no mundo

quando julgam essa autonomia em perigo...
Putlera não I...

„Srt.£n;i£,S.íS,"s?S5i;- -£ *«-^i»*lsi^f
ír..r,;,'-'^^^^^

O que ha de melhor, encontra-se na:
A La CapifaBe — Ouvidor, 161

-mo*.

Duas nomeações na Câmara
A mesa da Câmara resolveu hoiitem no-

mear 11a vaga eio continuo Pedro Atíonso
Machado, o servente Hermeto Duarte, no-
meando para a vaga desse servente, o ex-
servente Constantino Ferreira.

¦ •*•*» 1
Pura uva, vinho colnres genuíno. Garrafa 1 $'_00,

Colombo. — Praça José tle Alencar.

A conferência de ura bispo a
bordo dò «Cap Vilano»

RECIFE, 5 (A. A.) — A bordo do vapor nl-
lemão "Cap Vilano'' o bispo Amando Eublaan
Tcalisou uma conferência sobre a vida c os
costumes dos indígenas do Amazonas-.

' "¦**•*>

melhoramentos do município
O tempo npresentn-sc favorável aos fes-

tejos.
OS SRS. WENCESLÁO E NILO VI-

SITAM E ALMOÇAM NA USINA SÃO
JOÃO—O "PARAHYBA" ENCALHA

CAMPOS, 5 (Do enviado especial da A NOI-
TE) — O vapor "Paruhybn", quando condu-
zia os Srs. Wencesláo Hraz c Nilo Peçanht
para a Usina S. João, encalhou, prcstttiido-se-
lhes immcdiatamente os necessários soecor-
ros, Ema hora depois o "Pnrahyha" foi des-
encalhado pelo "Cachoeiro", seguindo o "Pa-
rahyba" até seu destino sem nenhum outro
accidente.

Os Srs. presidentes da Rcpublicn c do Es-
tudo do Rio visitaram depois n Usina San-
ta Cruz. SS. EEx. almoçaram na Usina São
João,

A CHEGADA DO SR. PRESIDEN-
TE DA REPUBLICA A CAMPOS —
O EXCESSO DA COMITIVA PREJU»
DICA A EXCURSÃO

CAMPOS, 5, ás 12.30 (Do enviado espe
ciai da A NOITE.) — Cerca de 300 pessòns
saudaram a passagem do trem presidencial,
que fez unia parada de alguns minutos para
os cumprimentos officiaes. .

O Sr. coronel Sebastião Peçanha, pae do
Sr. Dr. Nilo Peçanha, foi jior este apre-
sentado ao Sr. Dr. Wencesláo Hraz, que
cnlrcteve com elle ninistosit palestra. .

A comitiva excessiva do Sr. presidente da
Republica deu logar a imprevistos dcsngru-
daveis, havendo verdadeiro deseoiilcnlamen-
to pela excursão feita.

Depois da chegada 11 Campos parle a co-
mitiva, que elogia o serviço ele transporte
feito de Maruhy 11 Campos, sob a direcção
«lo secretario geral du Leopoldina Raihvay,
Sr. Adolpho Figueiredo.

Finda a visita á Usina.de Sanla Cruz, os
Srs. Drs. Wencesláo Braz e Nilo Peçanha,
com parte reduzida ela comitiva, aguarda-
ram á margem do rio Parahyba o trans-
jiorlc "Cachoeiro", para o rio abaixo, pas-
saneio por Campos a visitar .1 Usina São
João.

A desorgnnisação do horário • modificou
completamente o programma dos festejos.

¦ mov* 1

A situação
LONDRES, 5 (A NOITE) — Tclègrapham de

Athenns, «un da;a do hontem, dizendo que a
situação penra de momento para momento.

Na Thessalla avivn-Bo a • discordância enlre
nacionalista» c realistas. Em muitos pontos
houve encontros «le resulladuu Eangrentos.

Na rej-iüu dc linteriua 1 situação continua
iiuiiio s.rnve. As tronas nacionalistas estão de
posne dn cidade. Mus oa realista*. e;iie se on
centram nas proximidades, receboram refor-
çca e preparam-se pára atacar os nacionalistas.

Recea-se que cota luta degençjçc, liem a con.
tra-guclo dos aluados ç do próprio governo
provisório, cm uma guerra civil.

Os representantes du "Er.tente" cm Atlm-
na» «leram ao rei Constantino, espontnnenmen
le, todas na garantias para a sua segurança
pessoal.
Um combate cm Kaícrína

LONDRES, 5 (Havas) — O "Obscrvcr" noti-
cia cm telegratnmi de Salonica estar travado
um combato nas proximidade**) dc Katerina,
entre as tropas do rei Constantino c as forcas
nacionalistas, partidárias do Sr Vcnizelos.

LONDRES, 5;,'(A, A ) — De Athenas che-
gmn tçlegrummas, noticiando que os realishis
gregos que evacuaram a cidade de .katei-init,
devidamente reforçados, atacaram os iiacibnit-
listas, exigindo dos mesmos a entrega da ei-
dude.

A batalha continua com grande violência dc
parte a parte.
O emprego da esquadra grega

LONDRES, 5 (A. A.) — Sabe-se aqui, por
despachos de Salonica que o rei Constantino
negou-se a acceder ao pedido do almirante Du
Fournet, commandante cn. chefe dos navios
de guerra dos alliados, que se acham na (ire-
cia, de consentir no emprego du ílotilha gre-
gn, cbm a' bandeira frnncezit, nn fiscalisação
dn navegação dos portos do reino.

r
NA FRENTE OCCIDENTAL
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No sector britannico

Elixir de Nogueira — Unico que cura syphilis

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado.
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LONDRES, 5 (Havns) — — Communicado
do general Haig :

"A chuva continua em quasi toda a linha de
frente. Não obstante, fizemos um "raid" mui-
to bem suecedido contra as linhas inimigas a
nordeste de Arn.enticres.

Os allèmães penetraram nas nossas trin-
cheiras perto do Guinchy, mas foram expulsos
immediatamcnte por meio de um contra-ata-
que. O inimigo soffreu hontem elevadas per-
das em proporção ás suas forças numa acção
que se desenvolveu a leste de Gucdecourt.

Encontrámos no campo cerca de cem mortos
e tomámos trinta e quatro metralhadoras.

Em torno de Lcsboeufs, na quinta de Des-
tremont, e cm Le Sars, vivo bombardeio ini»
n\igo; ao norte do canal dc La Bassée.nas vi-
slnhanças de Bois Genier e em Messines, bom»
bardeio da nossa parte contra as linhas ad-
versas.

Ao norte e ao sul de Yprcs a artilharia alie-
má tem estado muito activa.

Os nossos acroplanos bombardearam os
«cantonumentos inimigos. Perdemos cinco ap-
parelho9.

Os fortes ventos de oeste têm difficultado
as operações aéreas."
As formidáveis baterias de Ver-

dun
LONDRES, 5 (A. A.) — Uma nota officinl

publicada eni Paris diz que durante a recon
quista dos fortes do Douaumont e Vaux, a nr
filharia franceza fez calar noventa baterias
nllemãs, sobre ifih totnl de 130 baterias ele ca-

• - '! 
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O louco Anlonio tiuncawes

feliz, que ns respondeu com firmeza, conlan-
ilu n sun vidn e os seus sòffriincnlos'; Chama-
se Antônio Coiiçnlvcs, tinha dezoito annos
aiic.ii"..

Contou dt-i)ols o louco qne era empregado
«it- uma coiifuilni-ln n rua Uomfim ... -10, c
que hn leni|)os jú viiihn soffrcndo liori-lvol-
mciilc. Tiiihn momentos de guindes perlur-
liíicües, sentia n vislu turva, dures na cabeça
c liului só vonlndc de andar, Punbh-sc n cor-
rcr por-êssãs ruas nfórn, alé ficar exbausto,
seiit fôlego, cenu a.; jienin:, complelilinente do-
loridas, niiis mio resistiu no.linpulso tercei
que o fit..:u moviiii(!iilar-se, a necessidade ea-
trnnhn que sentiu de aiidni-, undnr nté nao po-
der mais.

~ l.u o-tou louco,'"sctl" doutor, cu sei que
estou louco, «Ií.:. 11 o pobre lioiiKin com o:,
oli.os riuios de água.

fi (píeres iner.mo ir para o Hospício ?
Sim. K' preciso, eniquanto uno perco de

todo o juizo.
Antônio Gonçalves' falava calmamente,

nceriiitlo, mas o seu todo, o brilho dos seu:,
oilios parados, nno deixavam duvidas e o in-
feliz loi mundano pnra o pavilhão dc ob-
scrviiçõcs no Hospício Nacional.

Um "ultimatum"
AiulgO c senhor:—Ou $t\g(\

ou morre!
A illvlíln t voílin, .Iú houve mesmo um ma»

Inmlro, o "Paulo Mutungo", viicarregailo da
cui-muea, une o inundou o Cirioti-, soclo
iln pinliiria Aragão, n ruu Comle do liomfiui.
no devedor, Sr. Tlicodomiro Marido, com
li loi A ruu Üaiilii Curoliuu 11. -I, na TI»
Juc:..

O Sr. Miirlhs iá niulu lia muilo ii*soin-
l.r.t.lt. com o "i-iulnver"...

'!uji', riTchciidu unia caria curiosa, des»
pejou»»!* nlé-ii ilolognela «Io li' districto,
iiio,.irou-a »i pnllciii e só, saiu com us maio-
res promessas do garantias.

Ií n curta é ciiriusu deveras, assim A foi»
çüo dn fórniii por quo os Srs. congressistas
exigem e dosconipooin ns colli-giis, un trlbu»
uu, trnlnndo dcllcadiimcntü...

Ií' nssim :"lilo, -I do novembro do 101(1 — Saúda-
ções, Amigo c senhor Tlie-o.lomiro Martins:
Tenho a honra do pnrllolpnr-llio que, 110 urn-
so dr cinco dias, u senhor lenha a bondado
de vir pagar 11 qiiniitin que deve- na pndd»
ria Aragiio, cuja ijiciulla é K.U mil e poucos
réis,. «juc «Io contrario o amigo está su-
jeito n qualquer "sejiçáo", em qualquer lo-
gar quu seja encontrada 11 sun pessoa. Sem
mnls, subscrpvQ»mo cnm cslimn, de- V. S. —
Ma.uifl Arcllli) Con.'s, ex-.unrlnlielro dn Ar-
11)..ia brasileira."

A apostar como o que incitou mais medo
no Sr. Mniliiis foi o final da carta...

-»—*•*<&¦ ¦-
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Falieceu em Paris um
grande sportman

PARIS, 5 (Havas) — Falieceu o marquei
de Breteuil.

nhões de vários calibres concentradas sobre
Verdun.

Além disso, durante os combates travados
em torno desses dous fortes a artilharia íraa-
çcza íiiiniquilou '2'2 batalhões allèmães.

O avanço dos francezes em Ver-

dun
LONDRES, 5 (A. A.) — Despachos officiaes

vindos do continente e aqui publicados dize-n
que, depois du preparação defensiva das bu-
ttrias- deixadas cm Vaux pelos allèmães e da
reconstrucção dns que foram desmanteladas
pela artilharia franceza, ns tropns do general
Nivelle continuaram o seu vietorioso avanço,
oecupando a metade da aldeia de Vaux, onde
ainda se achavam os allèmães.

A OFFENSIVA DOS ALLIADOS NOS
BALKANS

——*, -»gH»>^- ¦¦¦¦" —

Communicado servio

LONDRES, 5 (Havns) — Tclègrapham de
Salonica:"O ultimo communicado sérvio annuncia
que trás-ante-hontein, quinta-feira, esteve
empenhado vivo tlticllo de artilharia e fuzi-
lariu em toda a linha de fre.it,'.

As tropas sérvins apri-iionaram muitos sol-
dados búlgaros e allèmães."

¦ia, m*** <%i*
A PIRATARIA ALLEMÃ

¦«.1.» 
Mais navios neutros a pique

LONDRES, 5 (Havns) ~ O "Lloyds" un-
nunciu terem sido nieltidos n pique os va-
pores norueguezes "Thor" e "Ivauboé" e
os suecos "Erans" c "Gunhill".

O "Daily Mail" noticia também o afun-
damento do vapor ingiez "Spero".

¦___¦ ———i

Dr. A.ímb ^mlicii^-Çg"?
doonçii»da« tenliorãs, vlai nrinarlui. AppiictuUli No-
Milvnriun, <!oiu. "ã, iiísomliléa-l' i.iiiliir. Tolupli. Cent.
3.0.0. Itusi.il. 811, N. .**.«;..niiciibiiiin. Teleph. Sul 1,823.
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No mundo dos tolos
A As?rrí?.ção do Monte de

v' o é u:Tia compli-
cação

O cnso já está na jiolieia. O marinheiro
nu,, i:..! 1'1'cderico Dias de Mello, residente
á ru.. Pinto Suyfio 11. lll), c o Sr. Manoel
Corrêa>l'lgúcircdo foram ao !l" districto, ou-
de explicaram o caso tia Associação tlti sc-
gtiiuic fórum: Inscreveram ambos suas cs-
po-us 110 lal Mo.ue de Soccórro; tendo Dias
tle..'ii.do. um deposito no vnlor dc 5:000$,
Fuiicciüunva a Associação á ruu Buenos Ai-
res ii. 17Ir, inudundo-sc depois para u da Al-
fniiilcgu 11. 11.,. Nem nu prlinelrti, nem na
segunda *>éde, nunca mais deram snlisfu-
ções no. sócios. <is Srs, Dias e Figueiredo
coincçnriiiH a procurar o secretario «tu Asso-
ciitção, Sr. Aii.ii.o Pinto de Andrnde e Al-
iiii.ii.ii, c o encontraram á ruu S. Pedro
11. 201, vou. uu.ii quitanda t

Como nem mesmo nssim fossem attendi-
dos, foram n policia, paru que esta esela-
reçn o «|iic é a tnl Awocinçf.o.

_-«3 V*—y r. ______...
PARIS NO RIO — Dc artigos francezes, in-

gleiíes 1: ainei|canos é todo fo grnnde "stocl."
de rnnpns brancas pura homens c creanças
dõsla conhecida citsit.

RUA DOS OURIVES, 13
. ¦—.-_

Teremos emfim melhora»
dos os salões dos

cinemas?

O regresso uo governador
oe Santa Caiharina

Regressou hoje a Florianópolis, de onde viera
para assignnr o nccôrdo sobre a questão de li-
mites entre Paraná e Santa Catliarina, o go-
veriindor deste ultimo Estado , Sr. coronel
Fclippe Schmidt. Ao embarque do S. Ex., que
se rcitlisou ás 11 1,2 110 Arsenal de Marinha,
compareceram o representante do presidente
da Rcpublicn, o Dr. .Lnuro Muller, ministro
interino das Relações Exteriores, e grande nu-
mero de políticos.

Após os cumprimentos de despedida o Sr.
Fclippe Schmidt embarcou na lancha "Olga",
ilo Ministério da Marinha, que o transportou
para bordo do "llutinga", navio em que S.E»
regressa paru Santa Catharina. Antes, po-
lém, do seu embarque foram-lhe prestados as
devidas continências por uma força do Bata-
lhão Naval, postada no pateo do Arsenal dc
Marinha.

mo**Farinha Flor ,...\
Manteiga pura nata [Biscoitos Leal Santos
Ovos frescos )

.. *xa**
Os cangaceiros no interior per-

nambucano
Tiroteio com uma força

volante
RECIFE, 5 (A. A.) — No logar denomina-

do Riacho do Navio, 110 município de Flores-
ta, houve forte tiroteio entre uma força vo-
lnnle e vários cangaceiros.

Elixir de Nogueira
**.***•»

Milhares tíe nttestndosm*o* %

O quo dlzom alguns proprieta-rios sobro o pro|«i.lo ante-
hontem sanecionado

Sobre o projecto nnlo-honlcm snnccloniiil»
pelo iiivfclto o que cítnbcleco regra» pnra
o funcionaineuto du oinomnlogrnplios, aclii.
mus o 'iHiiluiio ouvir n opinião dos jiro.
prlotarlos dessas casas dc diversões, «luinito
ú fílectlviiçúo dns exlgcnelns da nova loi,
Assim, conseguimos primeiro ouvir o St,
.lulin l'e.'1'cz, niTci.duturlu du cinema 1'nllié,
quu deste modo sc expressou :

— E' interessante o modo por «pie o Conso
lho Municipal votu us suas leis! E.n um pro.
jecto como esso, em que devia ser consultada
o Interesse do publico c dos proprietário', à*
cinemas, os edis votam quanto absurdo Ima»
gliiiini, sem Iiliinliitnmonlc iirncurnr saber -I
prõJiiilIcam a estes ou nquoflos. Orn, como o
senhor níío ignora, 11 Industria mnls cscoi-clin-
da pelos impostos municipaes í- n do cinema,
lographi). Cada cinema paga mensalmente m
Prefeitura 1100?, ou, melhor, 20$ por din em
que fiiiiccione, não levando em conln outros
impostos.O federal, pago logo na Alfnndega,
com a importação de fitas, está triplicado desde
11)12. Por isso mesmo «'• quu o Rio se le.rt
mantido estnclnnnrlo nn exploração dessn in.
(liistrln. Em São Paulo não se verifica a mus-
mn cousa: a contribuição á Prefeitura lá è
muis commodfl; não é essa extorsão qua aqui
constantemente nos procuram fnzer. Porque a
Prefeitura só faz exigências, como as que mj
co.ilè.ii no projecto hontem snccloiindo , nos
proprlc.tnrlos «lc cinemas '! Em todos os then.
tros do Rio — mesmo un Municipal, construi-
do pela Prefeitura — sc voem ns cadeiras ngoi*.
radas umas ás outras, não existindo ubsulu-
lamente a passagem entre unia fila e outra,
tlc «ine fala a actual lei. E essa exigência si
fosse feita aos tllCIltros ainda se toleraria,
porque o espectador nellcs permanece por duas
e tres horas e, portunlo, preisn de mnls con-
furto que nos cliicmiisj ontle n permanência
não exceile nunca de uma hora. E* bom 'nâo
esquecer — acerescentou o Sr. Fcrrez —• (jue
os cinemas do Rio não são unicamente os da
Avenidn. Em cada arrabalde hn dous e tres. e
quasi todos de preço dc entrada reduzido: 300
réis para '2* classe e 500 réis para a 1°. Ora,
ns empresns «jue- us exploram não coutam com
grandes capitães c portanto não podem nr-
car com despesas vultuosas de um momento
pura outro, nus suas transformações. Acho
que não lia tempo para cilas serem feitas,
como exige 11 nova lei, a menos que tenha-
mos de fechar us portas de nossas casas... O
Sr: Rivndavia, quando prefeito, pretendeu
pôr em execução um imposto pesudissi.no tu.-
rn os cinemas: mis, felizmente, recuou era
tempo, ante a ameaça de os fecharmos. Creio
que a redacção do decreto está errada; hn por
força má interpretação elo que pretendeu o
Conselho, concluiu o Sr. Ferrez.

Fomos depois procurar o Sr. Staffa, pro-
prietitrio tio Parisiense. Kncontramol-o dean-
te de uma planta, a conversar com um con-
struetor. A' nossa primeira pergunta, o nosso
entrevistado atulhou: — .Já contava com o
decreto honlcm sanecionado. Acho-o muito
opportuno c não jiosso mesmo coiuprehendcr
uuc se tenha deseurado tanto de questão como
essa. Ila muito pensava em transformar a
minha casa tle diversão, tornando-a em tudo
semelhante ás suas congêneres da Europa. E,
mostrando-nos a planta, o Sr. Staffa nos in-
tlieoti as modificações n fazer no seu cinema,
dc accordo com us exigências da Prefeitura.
A passagem livre entre uma fila e outra é
muito necessária. 

'Em 
Buenos Aires ella exis-

te em todos os cinemas e theatros. Por que,
pois,, havemos ele ficar sempre nisso ?

E em tom confidencial o Sr. Staffa nos
disse que o imposto «jue a Prefeitura exige
aos proprietários não é maior «jue o cobrado
nas principaes cidades européas. Lá até o es-
pectador paga um imposto logo .10 comprar a
entrada e que, em nossa moeda, corresponde
a 100 ou 200 réis. Vê, pois, o senhor que não
será por exigências da Prefeitura que deixarei
de explorar a industria do cinematographo.
Apenas tenho uma objecção a fazer: acho quo
serei talvez obrigado a pedir um praso á mu-
i.ie-ijialidade pura 

" substituir as cadeiras
actuues. (instarei somente na sua acquisição
cerca ele 2il contos e me será penoso mudai-
as agora por outras. Em todo caso, estou de
accordo com a nova lei, que é necessária.

No Pulais ouvimos o Sr. Isaac Fracnleel, ar-
rentlatario desse cinema. A opinião do Sr..
Froenleel é cm tudo semelhante á do Sr. Ju-
lio Fcrrez. Adduziu esse senhor algumas con-
siderações sobre a pratieubilidnde da nova lei,
achando-a tlc difficil execução. Não é a pri-
meira vez, diz, que as empresas cinematogra-
phicas são importunadas com essas exigen-
cias. De uma feita o Sr. Rivadavia o preten-
deu, nada conseguindo, e isso porque lhe mos-
trámos qtie seriamos obrigados a fechar os ci-
nemas. Tolerante, não insistiu. Agora vol-
1:1 a questão á baila. Demais, si pretenderem
mesmo pôr esse mostrengo em execução, scre-
mos forçados, muito contra a gosto, a suppri-
mil- o nosso salão de espera. O publico que
espere ua rua...

¦ -fltT

O saneamento...
policial

Vão se mudar também as
casas suspeitas das ruas do
Passeio e Senador Dantas

Com as novas medidas de saneamento to-
modas pela policia, a propósito do jogo e ou-
tros assumptos que tlizem respeito ao:i nossos
bons costumes, vão ser saneadas também as
ruas do Passeio e parte dn dc Senador Dnn-
tas, onde nindn se encontram algumas casas
de tolerância.

A policia, attendcndo ás constantes recln-
moções das familias moradoras á rua Senador
Dantas c á situação topographica üa do Pas-
seio, que é uma continuação daquclla, vae de-
terminai- medidas enérgicas no sentido de
afastar dessas ruas us enstis de tnl ordem.

O Dr. Osório de Almeida, 2° delegado uuxi-
liar, combinará us medidas que vão ser toma-
das a propósito com o delegado do districto
Dr. Albuquerque Mello.

- ¦-- 1 'llT-lr1" ¦¦¦¦¦ ¦ ¦-Suo Leraço"-
brindes. LOPES S.V & COMP.

Cigarros populares, ile
fUniq Uio Kuvo, para
ilUJ réis, com valiosos

| Quercis apreciar bom e puro café? I
o ^flPAGAJO- II ___ Sò

Ha scisão na política
fluminense?

CAMPOS, 5 (Serviço especial da A
NOITE) — A «üazeta do Povo» aihrma
hoje que a scisao fluminense está ieita.
A «Gazeta» affirma que o Dr. Nilo Peça-
nha procura catechisar o Dr. Wencesláo
Braz, .pretextando, com as inaugurações
actuaes, do melhor modo incompátibilisar
S.. Paulo. Diz mais o referido joruaí cam-
pista, o presidente acs-c Estado fará a rc-
visão constitucional, de fôrma a poder rc-
eleger-se, caso não consiga a presidência
da Republica.

» •*•** 1

Elixir de Nogueira —Cura. rheumatismo.
¦ ****** ¦

COLLYRIC_.cura ns i-^an,ma.oe3 do»
iVIOUKA BRASIL Hua pir§§k_* 87

0NICA LITE
Olegcirio Mcirianno — «Ultimas ci-

garras» 2' edição. Gas tão da Franca
Amaral — «Horror á forma humana».

O livro dc Olegarlo Mnrianno é uma segün-
dn edição. As coleções dc poesias que chegam.
a ter entre nós segundas edições — quando
estas são reais — provam com isso umn aciri-
tação muito fora do comum.

A de Olcgario Marianno merece essa ackii-
tação.

As cigarras tem tido uma extraordinária
fortunn literária desde que um poeta grego sc
lembrou de cantal-us. Afinal elas passaram
n ser ns grandes evocadôrns de todas ns re-
jiões quentes e luminozas. E, desse ponto de
visla, u sua reputação'ó justa.

Lafoutnine ns quiz tornar o simbolo da im-
previdência alegre. Mus muito antes do velho
e-utomolojista Fabre, elas acharam numero-
zos advogados, «jue mostraram ao fnbiflistn
o absurdo da sua concepção, pois que ns ci-
garras morrem nntes do inverno e. não podia
portnnto, nenhuma elelns ter ido naquela cs-
tação mendigar á porta dn formiga.

Entre autores brnzileiros e porluguezes, ns
cigarras tem tido numerozos amigos e mesmo
em títulos de volumes dc versos figuram hn
multo tempo. Um dos melhores poetas humo-

ristas porluguezes, Augusto Gil, escreveu O
Canto da Cigarra.

E' verdade que,' no seu livro, os insetos ca-
luniados por Lafoutnine estão njiciins no ti-
fulo da obra, no pnsso que no dc Olcgario Ma-
rianno figuram no texto. As cigarras de Ali-
gusto Gil eram ferozes contra as mulheres:

Si a inullior quando pranteiativer tini espelho nu frenle
o vir que ii chorar ií fe.ti,
— cala-sc iinoíiialaniciitc...

As cigarras de Olcgario Mariaiinó só pedem
algumas correções zoolójicas. Vê-se bem que
o poeta nunca examinou de perto aquele bn-
rulhchto inseto. E' nssim, por exemplo, que
em vários lugares fala da garganta dns ci-
garras:

Tom .i pirpinla ijunsi sempre elicin
c quasi sempre o cstoiutigo vazio...

Ti.-m m gnrganla imniinailn e fii.i
o ultima notu estrangulada....

CiiàrUos traiu canto'cslrello i!.-> pirfaula.,,

Ora, sem exajerat- nenhum reparo e sem pc-
d ir para uin pequeno inseto um pescoço como
ó «los cisnes, ainda se toleraria a aluzão, si
a cigarra cantasse pela boca. Banville não
queria que houvesse licenças poéticas. Os
zoolojistas não gostam que sc abuzem dns
licenças zoolójicas...

As cigarras cantam, pela barriga — por dois
orgams colocados do lado de fora do abdo-
men. De tal modo que o ultimo verso acima
citado devia corrijir-sc assim:

Guardas dc ambos osluJos da barriga...
Não seria talvez tão poético, porque as bar-

rigus não costumam ser muito cintadas. Nem
mesmo a da mulher, que é dc uma beleza
essencial no corpo feminino, . acha muitos
poetas con> a corajoni de Edmond Haraucourt
para exalta-la devidamente. A das cigtirÃis
nunca mereceu lal honra. No emtnnto, é dela
que parte o canto, que deliciava Ánacrcoute
e delicia ainda hoje Olcgario Marianno.

O outro ponto em.que este se afasta dos en-
siharaenlos da ciência querida elo velho Duf-
ion é quando chama a uma cigarra cantudeira"rapariga" c descrevendo o enterro du uma
cigarra morta, escreve:

PíOji\^ ri jarra! omquanlo le levavam,
miiijúanlo lo chorava a Natureza
Cias irmãs o lua mft! caulavara.,.

A correção entomolójiea do ullimo verso
pede que sc diga:

luas iriniuuiillios c leu pai cantavam...
c islo pela razão muito simples de que só os
machos dns cigarras é que cantam. As fc-
nie.is são silenciozas c discretas. Acontece
com esses insetos exntnmcute o contrario tio
que. segundo dizem, oeor"- na espécie hu-
maua...

Mas, á parte esses reparos, que são antes
gracejos, o louvor aos versos de Olcgario Ma-
rianno é merecido. Tendo escolhido um tão
pequeno assunto, trutou-o com graça c leveza,
tratou-o com delicadeza e emoção.

Os seus versos a uma folhii morta são de
unia suavidade! melancólica.

No ullimo dobro de nm sino,
por nma tarde smil fim,
inonvslo com o meu desllno,
levando uni pouco do mim,

E um eslribilho volta, de espaço a. espaço,
ao longo ela poezin, n soluçar esta dçznlenta-
da interjciçuo:

A vida! «.uc bem me iuipoila ? I
A vida cs ln, rolho nioila.

fi, como o poc'a gosta tlc comparar-se ás ar-
vores, chega a descobrir-lhes infelieidades:

Sinlo, cnlanlo, (|iie somos iiifelb.es...
A minlia dor sobe du rorm;ãof
ü vossa vem do Itmdo das raizes...

Quem canln cigarras pòc-sc, tácita ou expü-
cilamciite, sob a éjide de AnaCrconte. Não ê
um máu jiatrono, mormente -si o que aspirar
a ser seu continuudor não tiver, como o poe-
tn grego, lnibitos, que n moral tle hoje con-
tlenn, e não começar a fnzer versos u guapos
rapazes, cujii beleza exulte, confessando-lhes,
como Ahnercoiite luzia freqüentemente, um
grande amor,..

E' bem que hnja cm todas ns literaturas
jioetns amáveis, finos, lijeiros, grueiozos, pnrti
escreverem sobre pequenos assuntos do gene-
ro do que escolheu Olcgurio Marianno.Mas o
ideal é que isso seja apenas umn fazo de bre-
vc tranzieão.

Com o talento, com n técnica do verso que
Olcgurio Mnrianno possui, deve-se dezejoi'

que ele nos dè breve um livro, para assim di-
zer, mais substancial.

* * *
0 folheto elo Sr. Gastão Franca Amaral in-

titulado HOIUiOIl A FORMA HUMANA, tem um
titulo inteiramente iluzório.

Pnreeerin, lendo-o, que o autor iria mos-
Irar a inferioridade dessa forma c os motivos
pelos quais deve cauzar horror. Não lhe fal-
tnrinm elementos — ao menos para a pri-meira parte'; Um medico francez deu-se mes-
ir.o á íantazia «te escrever uni volume acerca
du SUPERIORIDADE DOS ANIMAIS SOBRE
O HOMEM.

Nele tomou uin por um dos atributos do ho-
mem e verificou que havia sempre nu escula
dos animais algum que possuiu o ntributo exa-
minado em grau muito muis perfeito que na
espécie humana.

A demonstração não é concludente, porquefnlfnriigprovar que outro ser existe, tendo te-
das ns~iosstis qualitliides em uma proporçãomelhor do que a existente em nós. E essn de-
nionsfraQ.no ele conjunto não está feiln.

O Sr. França Amaral não tem, a bem dizer,
horror á forma humana. Ha no seu trhliiá-
lho dois indivíduos, que discutem. Um é oli-
mista e outro pessimista. Esle ullimo acha
que u vida é unia seqüência tle sofrimentos e
ela eslá envenenada licln certeza de que have-
mos de morrer. A obsessão da morte, estraga
n vidn, lirando-lhe Iodos os prazeres.

A teze não tem nada de novo. Alguns dou-
tiros da Igreja a trataram com um grandevigor. Alii.z, todo o ensino dò Catolicismo pc-dc qiie liássemos o tempo, lembrando-nos dn
morte. A vida, segundo essa relijião, é uma
provarão, uni castigo. O ideal seria que cs-
tivesse-mos sempre a cojitar do que fazia a

preocupação dos trapistas: Fre>re, il favt
mouriri

Os dois amigos que o Sr. Franca Amaral
põe cm cena,, argumentando, não pnreceun lc-
vai- muito lonjc a analize das couzits. Assim,
lim deles assevera que, si acreditasse no deter-
ir.-inismo, ficaria pessimista.

,'K' um absurdo. Si acreditasse no determi-
nismo, ele saberia que não lhe era licito cs-
colher voluntariamente o otimismo ou o pes-
simismo. Seria o qtie as condições de meio o
obrigassem a- ser. Exatamente por ser deter-
ininista, não teria o livre-arbitrio de optar por
esta ou aquela orientação.

Ainda em outro ponto, 'esse mesmo racioci-
liadoí- assevera que só os católicos podem
responder á indagação do motivo pelo qual
os homens existem: o motivo é o castigo do
pecado orijinal. Essa resposta esquece que,
depois dela; fica faltando responder a outra
pergunta: "Por que Deus fez Adão e Evn, que.
ele snbiu que iam cometer aquele pecado 

'?"
Vè-sc, pois, que os interlocutores do diaio-

go filozofieo do Sr. Franca do Amaral não
aprofundam muito os seus raciocínios. Dão
apenas argumentos superficiais.

Por fim, entretanto, quem triunfa é o oli-
mista, que descobre varias belezas na vidn.
Mus esse otimista é fácil de contentar, porqueti simples contemplação do oceano, perto do
morro «los Dois Irmãos, na Gávea, já lhe pu-
í-ecià um motivo bastante para justificar a
vidn...

O que sc deve louvar no folheto do Sr. Fran-
ca Amaral è, sobretudo, a seriedade das suns
co.jitnções. Mas para tratar com uni pouco de
orijinalidndc o vetnstissimo debate entre o
otimismo e o pessimismo, falta-lhe ainda umn
certa madureza dc espirito.

Medeiros e Albuquerque
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Os governistas escolhem o
Dr. Silva Rosado

i: os laurlstas, com adtie-sõus novas, vão escolher oseu candidato
r.i:i.i:'M. s (A. a.) — ijóúiíiu-Bo boje,

t. 11 horas, a Convenção do Partido llepu-
bllcano do Fará. convocada cxlruòrdliiuriii-
incute para escolher o cundidalo ao jirnxl-
im. período governiiiiienliil, coniparecendo,
além dc VA delegados dos inuiilripius «Io Es-
luilo, ns principaes chefes políticos o grande
numero dc eleitores. Em vedação nominal
foi escolhido, por unanimidade, o velho ic-
pulillcano e reputado clinico Dr. Silva Ho-
sado, sendo o pruriu moção do resultado da
votuçiío recebida com vibrantes acclunia-
ções au Dr. Enéas .Martins o aos chefes pn-
Jitleos, a cuja solidariedade 0 união fui de-
\iela a escolha. Por proposta do setmilor Bor-
borema, presidente du convenção, a mesa
dcsla, os delegados dos municípios e a mas-
mi eleitoral quc assistiu á reunião foram In-
corporados levar ao governador do Estado,
cm Mia residência, o resultado da convenção.

Sabemos que um político paraense nesta ca-
jiiliil recebeu esta tarde tclegraminit «Io Fará,
et iniiiiinicaiiilo toro mos Srs. Drs. Eloy Si-
mões e Martins Pinheiro, membros do dirc-
cleirio do Partido Republicano Paraense, delle
bi desligado.

Hoje nicsnio, accrescenlii a nlliidlUa com.
iiuinlc.ição Mcgrapliicii, esses jiolilicos terão
uma
pura
gove

ULTIMA HHPni )LTIMASINfORMAÇDE5l
^APIDAJC MINUCIOSAS
loaTODlTA REPORTAGEM

DA °A NOITE^
ÓDIO GUARDADO

Cou um tiro matou
a mulher, com um

tiro teria o rival

iHi-o pçio niiiiiiilouo, Ma* íuzia" lauto tem-im e, «epois da separação, clle ficara ntécamarada do novo umiuiU'. Nfio csiioravain
por isso, o final epiv hoje u-vc. 

'"""'"'

n
AO

agora á lar-

conferência eom ¦• Sr. Dr. Lauro Sodr.,
n escolha do candidato k siiceessão do
nu, á revelia «Io Sr. Enéas Martins.

D Slt. KNEAS TELECKAPHA
Slt. AKTIIllt LEMOS

Sr. Árlhitr Lemos recebeu
ti.. ii seguinte lelegrnminii:"HELEM, :¦ -- 'lenho u honra dc participarouc a convenção do I*. R. du Parti, cni rc-

"' composta d,- ni delegados dn-, munici-i,i..-. celebrada lioje-, á> !l horas, escolheu, porintMiimidmlc, ei Dr. silva Rosado cundidalo
a suçccssão governamentiil-i A uscolhn fui re-
eibiilii eom vivas c geraes ucclaniuçôcs na nu-
iiicreisii assistência á grande assembléia pulili-;.i. l.iuifiainos que cila possa merecer dos nos-
l.n, amigos a mesma sympalhicn acolhida;que
uw nn -.cio ti.t convenção, graça.! á elisclpll-
i.i nu i lidaria c perfeito enieiidiinòniò eom a
patriótica oriciilação elos nossos altos dirigcii-
ik-,. lluilo cordiiilnienlc — Knéa;, .Martins".

_______ ¦ ¦ -inrr i

0 istafuto do Funeciona-
lisnío Publico

1Z a rooríjaaiâsaçâo dos quadrosiio úíitCQOJiaHsmo
Nomeada cm fins ela sessão legislativa

plissada, n.i Câmara do.s Deputados, a com-im =ãn especial du Estatuto d; Funeciona-
1'" 1'uhlit cniisliluitlii ;i requerimento do
Dr. Aluniz Soilrei, aiiiur ilu projecto tlc leimíhv a mulcria. ameia nem uma reunião ce-
Ichroii nu sessão legislativa corrente.

A principio (distou a reunião da coiiimis-f;'-i u rcctinheciniciilo ele senador por esla
i'ii;i!lal, pois ui:i dos candidatos, o Sr. Iri-n u Mticliitdii, pertencia á cõiiiiiílssão;

Depois dc dçsliudãdó o caso político do'iclv_.no Senado, u iirçeiichiiiienlo do lo-
gar ilo Sr. Iriueii na cejiiiinissão! foi motivoe • eiiiharitços para a sua integração: o Sr.Muniz Soelrei pleiteava a nomeação tle
live ¦-¦

Oltlverani Juntos, palestraram, c elle nadademonstrou, (iui.nl.ivii o otllo no Intimo
y-rilmlo vrn iiiiu o estivador devia guar-
J," .. p?J2_ff?,n.ÍLcl0iL0_' MnJ» itv'to tniilb tem
c
l»«

Ila -tempos, .luiiifiiliiu Moiiiciro dó >Soüm
velu de Porniiniliiico, çpnliiícejiijo aqui o ,lom5Índio o "Soldadinho", como o iippellida-ram. \iuvu, sem compromissos, com elle <cnniiisloii o íoriim morar nu Favella. Imliucomeçou n;uiultir mal. Nfio trabalhava o avnia dos «lous cru um inferno,. Separou-se.Iniiquiiiii o foi iiiurar com o soldado dc iin-licio, ...se (.onçalvcs Sobrinho, a qucin Jficonhecia. I-oriim paru o rua D. Joamiliiitil. ..K, Inhaúma. .le.se, quo lem o n. 711 da.1* coinpaiihlu do ;i« bnlulhlfo, travou rela-Voes com ''Soldadinho'', 

que nunca se mos-trou (igastadn com a união dc JòoTiuIno; Aiu-(lu hoje, pclu manhã, "Soldodiiilid" foi aiiiliauinti, eneoiilrando-so com. José o « ama-sia, com os quaes conversou' longo tciniio
jeparou-se, tomund ,. bonde cm dlrecefidn oslnçtto tle Todos us Santos.

A' larde, quando ns dous amantes estavam» esjiera do bonde, ,á cst|ulna tia rua ondumoram, oppnreceu-llics "Soldadinho".
— Iloas tardes."Soldadinho" sacou dc uma pistola c des-fechou uni tiro na boca do soldado .losé. quecaiu; Alvejando lambem Jauqúiiia. varou-lie coiii mu tin. o coração. Caiu a mulhere.go morlii. José fui soccorrido im local ctransportado para ,, hospital da llrlgadu po-licial. (j cadáver dc Joaquiiiii fui para onecrotério."Soldadinho", u (,SSIISSÍI10, linha fugido.A policia du 19" districto abriu Inquérito,ouvindo testemunhas. '".Snldaelinlio':

côr parda.

A GUERRA
A Grécia em lata civil

As ultimas noticias
das festividades em- y Campos

IA TARDE SPORTIVA l o frade não foi

e as suas victimas são dc

Os tres garotos
Na quadrllha^os C. C. C.

Os Ires tatuados
, Era curioso. Xum delles a tatuagem erasiin: um coração atravessado por uma flecha

ilcccram

11

o
quemconhecimentos sobre a matéria co-mu. por exemplo, us Srs. Gonçalves .Maia cJ_.-.!_:•.> Moacyr; o Sr. Antônio Carlos, "len-

<i' ela maioria, que desiacoii o Sr. Ar-tiuir U.criiareles pura, na comniissão do Co-iui'1! clc Ccinlabilidade, restringir os direitosc ns garantias do fiinccionalisiiid, op]ioz-sea nomeação ele (|unlquc'r liòme epie repre-.'filiasse Hbcriilisnío nu assumplo. E, cm«'onseniiciicin elos tlcitis pontos dc vista, do'_le-:..iii" Inihiiino c du "leader" da maiomi, nao sc rciiniii até liojc, este anuo :
çe.uiinissão 

ilo Kstiilulo do Fuiicelõnnrio Pu-

as
sado por uma fiee uma cruz. Nu oulro: um coração sangrando.U terceiro: as armas ela Republica. Em todosres as ínlciaes C. C. C. Os tres gai-otoa, An-tonio de Queiroz, dc ir. tmiios, Domingos daSilva, de 14 u Jorge Raplista da Silva, dc lõ,estavam detidos m. 1" districto.«Juc queriam dizer nquellus iniciacs C C ('cni ludus elles, si sú ali sc conh

hra curioso!
Cada um por mui vez contou a sua historiavera a meania. l'm ],(l (|ous mezes, oulra haJj dias, outro aiite-hoiitcni, furam agarradosnn run do Livramento por vários homens!Antônio, eiuc tora o primeiro, tinha ãs. Furta-ram-n us.
Os hpiiièns levaram os garotos para nm cor-um delles tirando nina machina dcninar, marcava. Em baixo punha

(. 
~c $çytoo; olhares a marca, lembra dos
Os pequenos fugiram e por abi tini andado.Hoje, presos, fizeram camaradagem c á noli-cia contaram a historia curiosa elenliecerani a quadrilha dos C. C. C.Vao'ter nm dcslino.

redor
as iniciacs

como. co-

'¦ »aoiti-

No acampamento
dos Affonsos *

¦ ¦seira, no epie uns informa hoje o Sr. Mo-ln:< Sodré, ucha-se S. Ex. disposto a reque-ler a (.amara a Iransforinação ela conimis-'¦••> e-ni inislit, compeli Ia dc egual numero1 teptitados c senadores, uma vez quc o go-idaelc cio ivslatnlo para rc-
serviços dn adininistracjio cmeçiueiicia ela dispoiúção orçanieiitiíriti' qucnniiia a reorgauisação elos epiudros doiiiii'1'i.oiiiilismo dentro de certiis bases, ai-1'iiijias das quaes previamente dcternii-

ruo_ terã neeet
iarisap us

h-

UM DIA CHEIO
Combatei' e

acainpaineiito das

-MB»» ¦-

O gatuno gcntleman
E*ír»'(fe^«an €ii€1k__h!1!

Níío era a primeira vez que aquelle cava-uieiru fazia compras na casa "A La Capitule",«¦eaipras sempre insignificantes. E após a-•uttti sempre faltavam: algumas gravatas ca->;iy A queixd foi á polieia elo Jl" districto. Mc-iiias tornni tomadas e o cavalheiro foi preso11 I logrou te: Disse o nome — ,1. Ti. (tistuicto nu porte, aprumado, illustraelo,«e tina educação. Um desgraçado! Não ei clc¦«ir eme rouba, sempre pela mesma fôrma, cm
^"s 

importantes, já tendo sido preso algu-
)'• casado eom uma distineta moça, filha demu engenheiro de origem liespanhòla.Jlt>je, a delegacia, foi ella. J. T.. em ía"ri-nas, aioclhou-sc-lhe aos pés. "~ I crtloa ! .
Ahraçaruni-se iiuiilo.

]f.:,!,|";,1.'.'",|);'!"' •'• T.; vollando-sc para o de-'Wuio Cid Ilraune, tlisse, olhando a esposa:
ii-h.i ÍV""'"' !)c]o am01' too lhe consagro, quc"ao leniio mais () roubo.
elo n!c, ^ ,1oi ^'conhecido como o autorut outios roubos idênticos.¦¦ po icia está agindo contra elle. Intcrro-
ler h,f q,'!c'' 'lc:it-,|"pregíido, querendo iiiíiii-111 o bem estar da esposa, roubava.

jT~~ —«*»-r<ralleciméntò em S. Paulo
J0'cKi;anima.'])articiiíar de São Paulo, che-

eiiiHnl i" ,'• notlcl? o fallccimcnto, naquclla
. ''• (l!i Kxmji: Sra. D. Amélia da Cunha'-'lios. nino ,ln «.. jtíjii ,].,

ao
o

recepção

s simuladosluías de gentileza
Foi um dia dc festa, no

forças cni/inanobras, n de. boje.
Desde hontem, a noite, apezar da chuva iin-pertinente qne vaitos tliemas. vcem sendodeseiivolvidos. A' noite, a anilharia, despre-venicto o pessoal acampado, aiacott-o, mim for-to bombardeio. E o logo durou até alta lua-th ugada.
Pela manhã, as forças de metralhadoras

çontornaram a elevação onde estava ã arti-liaria, atacando--!! clc rijo. Houve depois umdescanso. Depois, a cavallaria fez iima-.cargii:i .1' brigada, que resistiu. .\'ova carga bcllis-sinia, loi feita ao iicampamentò geral.'A -s 10 horas tocou á "boia", entrando entos voluntários u preparar festivamente
acampamento; cngalananclo-o, panelas familias quc lá foram.

Fizeram alamedas, busques, grutas carre-
gando até altas palmeiras para enfeite. 4s-sim u que unia avenida, a das "Palmeiras"
como a chamaram, atravessando o abarraca-mento do 7" batalhão, tinha um bello aspecto.lul como nas inaugurações ufficiacs, comba.iidn ele musica, discursos e o mais, inaugii-rou a avenida, cortando a fita, Mlle. MariaGuiomar ile Carvalho. Depois os officiacs evoluntários, dando o braço ás senhorilas. fiz-.-ram o ."footing".

Também foi inaugurada uma poule, artisti-
ça c... improvisada. Um grupo de senhori-bus, enlre cilas Mlles. Dulce c Nair Diniz Lu-eiaiiti, Arlholidcs, Xedda, Yzclte, Elsa c 

'Her-
inosn.in Coelho, Aittonictln c Biloca Barbosadeu n nota "chie"' no acampamento. O tenen-te Araripe dc Macedo fez varias surtes dc ma-
fiia, mostrando us voluntários muitas iiabiii-iludes. Destes subresaiu.o ,")07, do 7" quc cantou unia curiosa c hilariante cançoneta.

Até á tardo ainda .continuou o ucampamen
to repleto de familias, .reinando franca ale.
fina.

Os nacionalistas Intima*
dosa evacuarKalerlna
LONDRES, S (Havas) - O correspan-dente du Agencia Reutcr cm Alhenas lc-tetfiapha.-
«O governo mandou reforçar as tropas

que evacuaram Katerina c deu-lhes instrn-ecoes no sentido de intimarem os iiucionu-listas, que se apoderaram da cidade, a cn-livgal-a, sob pena de serem dali expulsos úforca.
Nos meios diplomáticos dcsla capital acre-dita-se que so poderá chegar a uma so-lução siilisintorJa do caso paru evitar derra-mamento du sangue.
A retirada das tropas da Thcssalia foiadiada atí que sc estabeleça uma zonavirtualmente neutra.;

Os grandes suecessos dos italia-nos no Carso
I.OMUtES, J (A NOITE) - O correspon-

dente do "Times" Junto ao «luarlcl-gcnvrat
Italiano tclogropha,' em data de hontem, «II.•/.rndo quo as fori;uH italiunaii continuam a ai.
rançar novos e brilhantes «uecessus no Carso
avançando rapidamente na direcção de Tricste!

No sector dc Ophucchlasellu-Castognovlzzn
os italianos avançaram, cm dou» dias, mol.i «lc
cinco líllòmetros, vencendo a resistência dc
Iich Unhas consecutivas dc trincheiras, <|tic os
austríacos defende ram dcüesperadamcntc.

A primeira linha, dendo Corizia a Ca«togiio-
vizza foi rí.la cm <|Ut«Hi ioda a frente, Os aus--
trincos levaram apressadamente para a r,.|u-
guarda Ioda a nuu artilharia pesada. Calculam
os officiaes prisioneiros <iue os aiistrlnciiK per-deram, somente no elia .1, mais clc 20.000 ho-
mens.

Os austríacos receberam entretanto grandesreforças nestes últimos «lins. Segundo os me.
Il.uron calculo.';, estão actualmcnte batalh.in-lo
no Carso uns cem batalhões auutriaci.. ¦-
Os rumnicíis proseguem cem cxlt» j

a sua còntra-otTensíya
LONDItES, r. (A NOITE) - Tolcgranhiim n •

Petrogrado dizendo «íue a artilharia rumuica
conteve o avanço dos teute-blilíraros no vnlle
ú(, .Ml. Essa columna do exercito de von Pai-
I.cuhayn «VUá agora cm retirada franca para o
iieirtc, perseguida de muilo porto e enérgica-
mente peles rumaicas.

Até agora, os rumaicos tomaram naquclla
região ae> inimigo vinte e tres canhões, majs
dc oitenta metralhadoras, cerca de 10.000 p,-i-siohciros c apoderaram-se de muito material
bcllico.
Oà fitiieiacs príncipcscos de vou

Coclke
HEItl.lM, ã (A NOITE) - liiitliographanrcb

lierliin, em data clc hòiilciu de noite :"lleâlisaraiii-sc uS funeraes do capitãu-avia-
dor vou lióclke, com as mesmas honras devi-
das a um príncipe tia cisa imperial.

Logo a seguir á urna com us restos niorla^s
do inaUcigrado aviador seguiam os paes devou Boelhe c seus tres irmãos, também avia-
dores, Em seguida, o general von Lyuck, re-
piistíilniido o kaiséi', representantes ilu cieli-
de c elos Estados, elo Kcichstug-e tios parla-nicnlus federados, diplomatas, todos us offi-
ciacs dei exercito e ela marinha epie nãu es-
tiivain dc serviço c enorme multidão.

Esquadrilhas dc aviadores allemães, austria-
cos o turcos tauibcin acompaiiharam o cortejo.

Todas as ruas epie o cortejo atravessou es-
lavam cheias de uma verdadeira multidão.

Antes clc baixar o cadáver á sepultura falou
o sacerdote que havia acompanhado o enter-
ro, recordando com tristeza a morte do hçrós,
cm plena mòcldiide, pois apenas conlnva vinte
c cinco tiniios de edade.

Depois falou o coronel Thomson, chefe dos
serviços dc aviação, que fez o elogio clc vou
líoclkc e aconselhou a Iodos us aviadores quceptizessein bem servir a sua pátria a adopta-
rem esta divisa : "Serei um lloelkc".

Quando o caixão dc::ccu á sepultura ouv'-
rr.m-se íis descargas ela artilharia dc parte da

| guarnição tlc IJerlini.
Ô dia tlc liojc foi, por tudo isto, de vertia,

tleiro lulo para li cri ini."
As victimas civis do território oc-copado pelos allemães

• -•'á",ÀÍEH,ESCIA A0S MOTÉIS- A
CAMPOS, I (Do «aviado especial da A NOI-u.) — As Inaugurações dns uielhoraiiieutiM

iiouxeram a usla cldado grande numero dovisiianics. Os boleis estilo coniplctaiiiüiilücUcleis desde liojc. Tem cuido grandes clmvá».

I fSffi* mttUK AS 1NSTAM.AÇ0KS
.„_ ASSüCAltEIKAS KM CAMPOS

CAMPOS, .1 (Do enviado especial da A NOI-
! 

~,~ AvrpsinnAOfSa honlem pnra experiou-cia do fabrico do assacar desde a nioagciu.
pçdi a upiuião elo Sr. Dr. .losé llc/crrii. mi-iiistro uu Agricultura, sobre I(s InstalliiçOes(10 l sina Santa Cni/, (Jll(í são reputadas op-limas. Si Ex. dissc-iue
sun iiiicanlaclas

epie
opeffcellvamíiito

vista,
unidos, quu

———.., mas pcnianibuco pòssuo-a»mais inudcrnas, sob totlos os pontosS. ICx. leve boa Impressão do
sao movidos a gasolina.

A VISITA DO SK. PRESIDENTE
DA REPUBLICA A1 USINA S. JOÃO>" (í "AILK DA PREFEITURA DE

cal ,« A NOITE i Alé agora o Sr. pa-sidenle da Itepublica nãu desembarcou nes-lu cidade, passando pnr aqui de vapor fui1.I.-I0 ce.ni desllnu k Usina S. João. ondelinvera um banqueto dc 80 talheres Oprogriiinma da inauguração foi modificado
pois espeni-sc quu o dcsuinbiirqtie em Cani-pus seja us Ki.Ilii. A cidode aprcsenla umaspecto festivo, havendo cerca dc U.OOÜ fo-rasteiros. .\s placas coiiiHicinornlivas c osmpiiiinienlos furam descobcrlosi causandoexcelleiile inipressãu, com o.s seus signifi-
cativos 

•dlzcres ti propósito «Ia luxa sobro oiinpn.siu du assuear offeiecidii pelos usinei-ros ciiiiipisias, epie deu causa aus aeluiiesiiiclhnrainenlns. O molivn .ela elemura elaviagem fluvial foi o encalhe do vaporülnho
que-se destinava ã Usliui S. .luàu. Durantea viagem ilu "Guelioeiro" 0 toda excursãoloram tirados "film.;". os automóveis calãoa ..li-s a hora, como tt .'III-; os carros. Pro-incite grande imponência .. baile offercei-du pela Prefeiluiii ao Sr. presidenle du lie-publica. O traje será de rigor, embora o Sr.Dr. Wencesíáo lira. preferisse epie não fos-íc feita essa exigência, allendendo a que aescassez ilu tempo da visita não permlttiraUlle ns membros de rua comitiva levassembagagem completa para tal emergência

mo»

A*
£M BOTAFOGO

larde, o menor Jcoso Silva, com 10 aniios,
quando cm sua residência, á rua General Sc-venano n. Hi, ao brincar com uniu bomba de(lynaiuitc, esla explodiu, ferliido-ó nas maus.
cm I

se loi soccorrido pela Assistência, ficandotratamento na sua residência.
—-«et-»

0 agente da Central do
Brasil em Márianna

menoscabava essa cidade
c os costumes de seus

habitantes
SUA RETRATAÇÃO

CORRIDAS
No Jockey-Club

Miignificas as corridas de hoje? no* Jockcy-
Club, cujo ivsiilt.iiln foi o seguinte:'¦!• 

parco — 1.150 metros «- Correram: Dl-(•iieltiru (J.llliii), Dyiiiunlte (A. Fernandes),
Irluinplio A. Viu), küberg (,I. UnptlsU)!(iriiKimta fl). Pcrrelra) v liuertn (Olblioiis).\eiiceu (.riigoatii; em _" Dynnmllfl o «ni•1" Dlctiulilla. ,

Tempo, HH" i",,
Poiilesi ll*.vji); duplas, 1WM. ,
Movlmcnlo elo parco, 0:4408000, _.
Siiltht cm cordão, pulando (inigoutü"Vi'a pon-a. seguido de D.vnainltc c Dicliidura. No au-ligo arou! Dlclmlura mccIuiiou, passando para'i 1,0I'1Ía,'1")S'cíÍ" «íue conservou utú a sett,idos l.WMI mclros, onde foi siicccsslvamenlo

balida por ÇrngoatU o D.vnuinltc. ürugoutávenceu forçado por um corpo ó üyiiàmite foiseguiidii lumbcm a um eorpo de Dlctadurn-• pariu --1.15(1 melros-Correrain: Mi»sllorençe (Glbboiis), Sicilia .A. Fcrnoiideit),Mujest.c (I. Ferreira)! i.iidy Pêrlcles (Jí Ho'drlgucz), Guerreiro (Zabala), Espanador (Füorroso) c illiss dt. Cru/) v
Venceu Májesllc; cm _<' .Miss Floreüce ecm :i- Espanador. - - -
Tempo, %" i 3,
Poules: 49?4(Í0i duplas, ôüSlOft
Movimento do parco, «M.BíOOO.
.Na ponta, pulou Mojcstlc seguida* dê" MissFJorçiice c I.ndy, Péricles, ordem esla quo âoso alterou ate o final, onde simplesmente lis-panador. desalojou Lady Pcrlclèà d™ tmeim

_° n^.Ç""-\. '"J<ÍmUc u'"l,t;u íirmc PoriSe meio c Miss Morence obteve «> segundo lo-gar a meio corpo de Kspanndor, terceiro3« porco 71.000 inetrus-Cnrrcra,, Ara-gnu M. 1'crreira), Vclblnlm (Zabala), Patro-ii (!•.. llarroso), Vollaire (li. HodriguezVMiss Linda (A. Vaz), Helios' D. Xrfflltcyisor (.1. Salgado) e Alida (D. Vaz) 
J

HiSíí.;CU °m "" Arfttf0" p çm ?' V-'*
Tcinpo, llll" 15.
Poules: ll)?30ü; duplas, 39S000.Movimento do parco, 12:4158000hxeel ente partida, despoutoiido Alídli' sc-«a da de Arag.ui e Velhinha. IJsta, pouco de-

gáK^it»,' «Meou AÍoa^Mandotom cll.t o dcrrot-oiido-a no começo da recta
1 „ 

,í!i|lli'' Ni, 
?Uurit <los 'J-m «netròs Ari-gon e Helios bateram Allda e atacaram Ve-iiiuilia, que so dominaram no final. Heliosencou firme pnr pescoço dé Arago 

"et*

ffi'.^ 
<lue foi l^-eira. Por po.*-to monos dc meio corpo

4" parco -- 1.0(10 metros — Correram- Sa.nuiri ano .1. Kscobar), Cang issu' tí) »í?™im. Grngoatâ (Gibiloiís^^^fistilSe 
U"'

o"^s'tillétíraSOa,i': e'" -' Ca,,aassu" .
Tempo, 105" jjt-,.
Potiles: lOOSOOO; duplas, 1098700.¦ .Mouniento do parco, 12:7498000Hapidii partida, dosboiitaiídôíCanirüslí

"""«SS"" "S™.«-."ff',=

F0!"SAE.i\S^ll,SE E «coü
A MATObOTAGEJVI

,....', ^'i,u*<"«le Ja atava prenarand.»«» «tuo (leviu eviir nu viagem. l!„i!, "vall.e".
com os utensílios mais urgontos c coslumcimi.0 um viiibrulho com a iiialololagoiu c com o<idocumentos do «íue se muiiini, iiiira wcilicr .em S. Paulo, certa c.u.intlu. "uwci,•Ao segundo loipio du sino, frei nexemlo \\\
So n .VJ.°!|,roS,80,lrfl«,,"do u embrulho B l.a.

Na Cculral, fivi llc/cndc comprou calma-'iifiile u suu passagem o sk depois disso éIuo foi se cpiifuiid r na turba gulosa mie. uu ibolcdiilm da cstavilo, devorava pácsinlios „„,.,..tes com inuntciga o médias du café com leito. •
o relógio era iiacliorrcnlo «• mio su .1.-1.4

pressa 0111 mover os seus ponteiros. Frei Ite.«mio apreciava o bom «ciilo do mosli-ndor.I. assim, pouco a pouco, olhando os nrcituic «-•sos pontciis frei itê-emla Ia fazendo com-
paracoes; eqiijccliirando sobro ns cousas doinundo crciindo fiuilasias, até nuo caiu ncs.ioi(loco es tido do langiildcz próprio dos instou. •

Quando assim eslava frei Hezciido eis «motuna sitiem loca, niio docemonte, cume, n„s'
çoiivontos. mas osperiimonle, «mebrando u dow!paz «me lhe ia dentre.. Frél Uczcndo volta a'si, mas logo saiu de sl.porcpie foram grande-:,foram extraordinárias a sua surpresa e o seu'desagrado. EiicontraVa-so s6 ! !

Sim, tinha dosnpnarecido dc junto de si a.sua vullse , cIUc guardava us seus utensíliostf o.s seus nmis urgentes companheiros de via.gem, assim como também o embrulho du nã»'eom presunto o - oh 1 |)i„bo ! „ ,,Ue gua--dava também o seu cordão, .. cordão quo elle I
pura mais a vontade poder viajar, tinha tiratli»

One decepção para frei Itczcildc !fc iiessa decepção, frei Uczcndo esteve est--''e... Decidiu não fazer a viagem. Voltou tris-'

(D.

e cm

c os
recta dia-

VI
pura o seu convênio c lá contou _.sua aventura, ente foi ouvida em silencio, coiu

leniente
sua ovei
(toca dc olhares

no antigo

«Tia a victoria daqueb^qú^cllf^

pos tlc Caiigussu' ul

NOVA YORIf, 6 (A NOITIÍ) - üm ifespn-
cho de Itcrliin informa epie, segundo tuna és-
tiitisticít feita pelas autoridades militares ai-
lemas, as balas e bombas atiradas pelos lellia-
elos sobre 11 território frnco-belga, oeeupado
pelos allemães, mataram, desde setembro cielffló ale-outubro ullinio, 2.'AIS pessoas.
Um novo aeroplano francez ¦: i

PARIS, -5 (A NOITE) - Aniuineia-sc qnelci-ntinara.nl com os mais felizes resultados as
experiências dc uni novo typo de 'aeroplano
ele grande velocidade. O novo apparelho podetransportar' Ires pessoas : o piloto e dous ur-
lijhciros, sendo também armado de uin pe-e.tienó canhão e de dous lunçn-bombasi

Como os íort;s íoram entregue»
aos búlgaros

pro-

MAlilAVXA, 5 (Serviço especial da A NOI-lt.) — Chegando ao conhecimento de algunsrapazes «lesta cidade. que o nclual ligeulc daestação da listrada de Ferro Central- do Ura-sii, hr. (.amargo, cm continuas criticascurava menoscabar a cidade e us costumesseus.habitantes, procurnrom-iró, levados peloespirito bairrista, pedindo-lhe explicações Oagente, conhecendo a siluação em epie Sc achava retratou-se hoiirnduinéntc, dando' publicasatistaçao a multidão, que, liguardando a che-gaçla du arcebispo dc .Mariannu, D. Silvcriò
iV-iuí1!^!1;'1'1' :l ll,ansbprdur a estarão.._iiAH.tAA.NA, i> (Serviço especial da A NOI-li:) ~- O conferonle Camargo, actual agenteda cstiiçiio da listrada de Ferro Central do«ras.il,- reepiisituu força c; autoridade iióilciiilalnn.de manter 11 ordem im estação, sendo at-tendido. '

o' pareô - 1.000 mclros - Correram- V„

Venceu Cuido Spano; Çiu 2» Lord Cata-

ai de

ning e emJ\- Mogy-Guassu'.
. Tempo, 102" 2'õ

Poules: 15Ç0Ó0;'duplas,' .U3000Movimen o do pareô, 15:187^00(1

nm. logo batíclo"0,,^ ft£J»V W fo-
atacar o "leader" V ,:„,, .-¦ <Iue„Passou a
niorece.,,' , 0 • elle" PasS V"'!1, 

Para"« «-

rt'111/. n.V.1. .1 _ "

A hora du repasto, do fmgal reposto coft*>ciituiil, puxaram .. cordão da cnmpalnlia epieíim.uneia a chegada ,|t. algum profano ii poria1do convento. Frei Uczcndo teve um estreme-cimento.
De facto, alguém procurava frei Rezende. •

Irazia nm embrulho na mão. Ceos ! Tcri 1.sido alguma alma caridosa? Sim. Havia sidVencontrado sobre uma mesa, daquellas mesasde inscripção di. presença ás missas de defun4to, o onibruibo de frei Rezende, embrulho essique guardava o pão, um pão de dous 'tostões,
com presunto, os documentos, o cordão bran!
ço 

de seu habito rape, e mais uma sua plio-ítograiihia, desses í-etratinhos de ls;.(io a du-zia, nue frei Rezende tinha tido a intenção d«!levar para S. Paulo.
Quanto á "valisy", nada.
lisse. ombrulho, achado assim, em tão itfm>próprio logar, foi levado pelo ajudante do sa-cristão tia egreja de S. Francisco de Paula,para a delegacia do 3" districto. Ali, por syn,dicancias feiUis, se soube pertencer'o einbru-

Rezei Vn!,fiCm ° C01'dri° brauco a ll'->i

,^,t;°í"aidc Nuraiifin fui. por sua vez, cn-carregado de procurar descobrir u "valisc" 4o autor da peça pregada a frei Rezende.

A "Gazeta de Nova Iguassú"
L, °iITE) 7 ^om ° titul° «Oa^ta dcNota Iguassu-3, circulou hoje a àntiua tmu-zeta dc Maxambomba». k

lidor, unido Sp, ôX ü,-L ° S,eu S0»»0-"it.g, para derroftU-b finn 
'S Urd t:«»-

Mofflri.Guo.su! foi erceira"_' »? 
mei° e.orPa'

Lorcl Caniiing 
U1CL,1° •» corpo c meio de

mu? ce. i\mmr%£$!^)* <*«_.«:
Hortcnsla (I). 

"vn_j 
SVet,ei?)Porto Alegre (A. Fernanda (I* BarrOSo) ü

Vo\^Ze^; c]11 ? P«#».»u< e cm 3«

LONDItES
de Salonica

- uüte do Sr. .Tose; ela Cunha Barros, mui
na Paulicéa, e do Sr. Arthuruíti-ros, do .Ministério ela Agricul-

, •a vciieravel senhora pcrteikitt a concei-Wm amilia elo lista,!,, clc São Paulo'/, dei-
eiil- . "•""•«'sos ParehlOs, prihcipalmciitc ha'lüc (|e liarra .Mansa e ne '

'" relacionado
'•i Cunha
turn.

a capital:

Conílicí
-¦ 'mWtBm.

cio eníre .oresos cia ca-tíeia de Márianna
MARIAKNA 5 (Serviço especial'da A

¦- ¦ > -notive, hoje, ao amanhecer,
conflicto entre presos da cadeia lo-

(enriques Serapião c José Carlos,
gravemente ferido a faca por

firatid
cal. Josejsaindo esteaquciié

FALLECIiViEMTO EM
FRlSUrtGO

M^/i^H^00^ õ (S^yiÇo especial da A
NOITE) --.Na madrugada de hoje, fal-
Icccu, depois de longos padecimentos, a vc-
neraiiüa progenitora cio Sr. Augusto Car-
doso, proprietário c gerente do «O Fribur-
guense»'. O seu enterramento foi" concorri-
clisfitno, sondo depositadas sobre o icíèTro
iitimcrosas coroas,

(A NOITE) - Telegràphan
"Um official nacionalista, entrevistado porliiujornal desta capital, fez as seguintes revê-

laçjões sobre-a invasão, nos comeceis de se-
tembro, do território grego pelos bulgaros :— Cinco dias entes da entrega das fortalc-
zas de Ruppel c de Idris todos os canhões
provisões e munições foram trasltidados porordem do coronel Ziinbrakakis. p«ra Kavalla-
O governo de Athenas inclignou.se com o factoc então os soldados reuniram-se secretamen-
te, sob a presidência do Bciu sargentos, c re.sulvcrom matar o« officiaes. ciiso estes aui-zessem entregar as fortalezas aos bulgaros. \conspiração foi, porém, descoberta. Os-aero-
planos bulgaros, na véspera e 110 dia da en-trega dos fortes, voaram a menos de cem metros dc altura, cm serviço de vigilância. E nadast- poude fazer contra porque havia ordens
severas dc não atirar. ])e tarde os bulgaros
chegaram e tomaram conta dos fortes
«tuanto as tropas «regas se retiravam
Kavalla.

Impressões de úm correspon- •
dente

-o—"mm—m.

à fesía dos barraqueiros
Vao correndo animadora a fcsla dos barra-queiros, na, Penha. Cerca de 12 mil pessoas

1,..,», 1 e ," '• oon'c'!Kl° sc,n benhurn inci-dente dc nota os teste jos.A polieia prendeu Ary de Carvalho ciue, eraestado de embriague-, deu uma bofetada nummenor. • o, lambem detido pela policia I ov
VaícncV r*.,,ü' dt í" a,'í10S' ™tton\i a rua\alcnca 11. 41) e cjue ha seis mezes andava fo-ragiclo, sem que tlcllc soubesse a família.

**' ' '

0s escag.ial@s üa Jop-

1

p
Tempo, JO?»»
Pende.: õ^Oel; 

^uplas, 51Ç2Q0.
«l™)r^PSS|»nun,5Hò? (O. Fer-
Pirque (Barroso) (A!lch?e^). e em y.

Tempo, lir," 115Poules: .181000; 'dulpas, 
286000. - i

fOOTBALL
Ia DIVISÃO

S. Christovão x Ândarahy
X° Òan,I,° (I» rua Figueira de Mel]

Centro dos Chauffeurs
.rt-^SifJÍ d°S Çfa"u'ff«-W 'ealisou hoie uma

uotcboll",il11)n,a;í 
«™n>?mprnr a inscripeã,.«u sckio n. i.uuu, facto ciue sicniflcn n ,„•„gresso daquella agremiação de cia sc <k,J\»T-Cio da actual directoria para cá. O en r vmantém um_ consultório medico, presta assls-tencia judiciaria aos seus associados o vae -«niwuco, começar a distribuir bciefcicnci,;

ao sodo fen';. (:CU."Í<la 
h°V, expediu o diplo 1ao sotio que techou c. primeiro milhem, ser-vindo depois uma taça de cliampagiie, h ivei-

t Mt„T\ \orrSpnlanle 
íl^"to o convi-ie ic.no a A AOlflv para assistir ao acto.

Iisou-se
baiicadi

este o rea-
s dò s 

"rvn,1?' As flmWM arclii-

N" -
le

cm.
para

-^aott»*—s-

em

As
auto autorcidades compareceram lavrando o°le.corpo de delicio.
dado 7 

'-s Pres°s na cadeia. O senfeii-" Josc Carlos está cm estado grave.
beio i1,'"'-"3 prcsos queixam-se da ahmcii-

Nj Jl^s,ma' que tos ú servida.

Chove torreiiçialmente
todo Portugal

LISBOA, 5 (A. A.) — Chegam noticias
de que em todo o paiz esião caindo chit-
vas torrenciaes, o que tem agraciado bas-
(ante nos centros prodüctores, ira expecta-
tiva de grandes colheitas.

¦' ¦¦—-—-"tf^ 1

"¦w"car';!ès":!.C"rrentC'-C,ÍSf n""-mC' dCram- I Dr. .Manuel Heis. eonclwrnes ia com niao cheiro. Lfcssormajt

Funda-se o Hospiial tíe Cari-
dade em Queinados

MAXAMliO.MÜA, 5 (.Serviço especial ela A
NOITE) -- Por iniciativa do major Antunes,vice-presidente ela Câmara, fundou-se em
Oucimadús, neste inunicipio, o Hospital dc
Caridade, cuja directoria está assim composta':

1 Heis, conde .Modesto l.eal c pro-or Paris. '" ' '

NOVA YORK, 5 (A NOITE) ~ O Sr. \li-
ghiero Castelli, correspondente da "Uílited
1'rcss' junto iib.vqüiirtel jjencral italiano, téte-
tfrapha :"No Carso, onde me encontro actualmenle
as torças italianas destruíram uma parte disdefesas austríacas c abriram grandes brechasatravés das quaes atacaram o inimigo com omelhor suecesso. Uma brigada italiana, cujossulclados combateram durante trinta dias comiigua até us joelhos, cm conseqüência do trãiibprdaniento do Verloibizza, manteve-se nassuas posições sem arrcclar pcj.Os austriacos receberam reforços ria regiãodo Carso.e preparam-se para atacar os italia-nos. Também receberam novas baterias dc arIlibaria allemã.

A jUoiifttleoile chegaram vários desertoresaustríacos. Dizem qne a siluação em Tricste é
líníiT'"1? horrível. Ha noqublla cidadeloOiOOp habitantes, aus quaes tudo falta, desci"o carvão para us usos domésticos atei o pãoAs autoridades austríacas perseguem implacalvelmenle lotjas as pessoas suspeitas. Enforca-ram um paelru orthoclòxo, ali residente lia maisde trinta annos e bem assim sua mulher e seu
lilliu.

Os desertores dizem lambem epie os austria-
I 

'.°S.,;V 
n„nia-,."lÍ"'am '•"zU;,"'' 1)or suspeitas, mar' dc.2Q.QQ0. italianos irredentos." -• '

Ouíro club que se muda
O delegado' Catta Preta, do 1» districto, já

Í ,mi'"v.1),,',/.ord,l-''mI,UÜ chofo de policia, oclub chie" Ccrclc Epiitant a mudar-se dasproximidades da avenida llio llranco.

O. Jury de D. Pedrito
condemna a cincoenta

e a trinta annos

Os assassinos do engenheiroEppinühaus
D. PEDRITO, 5 (Serviço especial da A NOI-

«I iL"7- , 
CSSa° ',l0 ,Ju,'.v> aberta hoiitctu ásJ noriti e terminada hoje ás -l horas foramjulgados Anysio Machado -e Nuiia_e_ò= Bds-tos, indiciados assassinos do Dr. Mario En-pinlhaus, eiicarregado ela construcção do ri-mal férreo de S. Sebaslião a D. Pedrito, sen-do condcnuiados a 50 e 30 annos dcrespectivamente. Anisio Machado fuilimado por duplo crime dc tentativate. bsle horrival facto occorreii

vembro dc 101.3.

resultado: untJcou-se o seguiu-
S. Christovão  '> ¦

A tulara hy — 0.
Flamengo x Bangu'

piSòi rlálisoíiSic ôn( 
rUft Vay*™to, re-

"H'irA d.ivisão?o? natc en^9^0 
da pi>

tcams terminou com 7,W, . °S se*<uudos
Flamengo _'3. m ° scSwto resultado:
Bangú — 1

V lameiigo — -Bamjti — 1. 
ví

2' DIVISÃO 
'.,. 

V
Boqueirão x Villa Isabel

D. Silverio regressa, convale-
scente, a Márianna

MÁRIANNA 5 (Serviço especial da 9f:
SS! n ?i ab^de clí.egar a esta c'-
nn ,.„ m 

'IVen0 p0,nes Pimenta, arcebis-
p°to Mananaa, que, ent visita pastoral,adoecera gravemente, interrompendo sua ex-cursao. S. Reyma. volta em franca convale-'scença Na estação, repleta de amigos, re-
presentantes das associações religiosas ao'uar-'«Javam o desembarque de D. Silverio.

COMMUNICADOS
Os moveis de nosso fabrico satistáze-ia"

os mais exigentes, pelo esmerada
acabamento e elegância, 

de desenhos

Leandro Martins & C.
OURIVES, 39-41-43

OUVIDOR, 93-95.

Boqueirão — •>
Villa Isabel —
A lula

seguinte;

2,

e
seijun-

da secíãinU'S ^'^ lC!Un3 lm»>»auia
Boquciritõ — 1
Villa Isabel — (J.

a A

prisão,
conde-

e mor-
dc no-

Guanabara s Carioca
ràídoc;K"^^

o re-
Guanabara
Carioca — 4.

ü.

A reducção a cincoenta réisdo imposto sobre a mantei-
ga de Minas

FAMA, 5 (Serviço especial ela A \OM'I"> - -
e VZ!.. n.a 

'm"ra-ss5? énlnj us exportadorese labricanlçs de miinlcigu desta zoun a pro-
.•Totni.1'-, vrr>to"[° li° Estado, de redu-

düctoi. ' - J ° lllll)ost.,J daquelle pro-

3* DIVISÃO
I'arc ltoyal 1 Rivcr

! esla
terminado com u

FIMIGA
E* a cerveja que abre o appe-

titee
auxilia a digestão

m

A cerveja da raodâ!
% largo da Carioca, 9

(Junto ao portão da Ordem)

n.,w!n'na 
m'est!!^Jus: C;'!'^ Para mobília, 9 pecasOu?uoo. Picados de o.üu c o,7o, metro UÇÕoú e.lSouo! i

Realisou-se ,-sta pugna no campo" ,1o An-daralifl
do geral:

Primeiros tcams :
Pare JWi.nl — ,j
Rivcí — 1.
Seguridoe teams :
Pare Hoyal — j
Ri ver — i.

seguinte resulta-

Vasco da Gama _ S.
Os jogos dos primeiros c

C. Brasil
segundos loa

Vende a titulo de
RECLAME

Por jSolpooo

.|

Só LE MOBILIER
RUA CHILE 3i
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A NQlTE — Domingo, g de Novembro d< 191$

O -Lopes
l.' qnoni iii ii iuiiun.i iimi. rnpiiln mi U>torln • allt•

,ti<< iiiiiiuiiH »iuiiii|iiiii'- no imlilieo. • 
'

• Oisii iimlrl», um Ouvidor líil - HIlMI Oii*IiIoi
1i*I. t.miiiiii.lii, "D, 1'iiiiii'ii'ii du Mrnm VA, l„ KiIik-íu ila
ba. w, (Joiier.il imiuiii, UtiÜ. — o. 1'auloi run (Juiiiic
m Novoinbio, W.
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Alberto Álvaro tfoiilcs
Casaes

Aiistldoi Alves Casou, Anlonln
Fniilvs Ctisnoü, ArlHtldVH Alvos Catitirs
filho, Aiiluniiiii Hupilsiii Ciunoi, Alei-
«les de Messias Gniitüí, Cocltlii do 011»
veira C.asite», Adalherto du Messias Cn-
naes, Aiilniiin Fontes Cnsuü», tttigenln

fontes l.osncs, Maiiuetle Fontes CllíllUí, IV.
um fontes l.nsnos e demais irmãos o parentes
muilo penhoradas agradecein iW pcv.oas que
•couipanliaraiu os reslos morlnus du m-u fi
lho, irmão u cunhado Al.UI.HTO AI.V.Mltl
FONTUS ÜASA1ÍS «• do novo convidam us pes-
•eus d* suns relações paro assistirem a mis-
su de sctlinu dl» que será celebrada uo proxl-
mo dia 7. ás II) horas, na egreju do S. Fruu-
cisco de 1'iuila.

•Jos,; Lnzary Júnior
A viuva, filhos c muis parentes

iil<.radi'i-cui profundamente peilhora-
dos íis pessoas que so «lignaraiu
ui-onipanhal-os no transo por que
passaram com a perda dc seu es*
poso, pae, lio, Irmão, cunhado, so-

gro. ovò e hisa-ín JOSB' I.AZAIIY JI.NIOR
«_> dc novo as convidam; hem como aos seus
parentes • amigos, pnrn assistirem ú missa
que, pelo repouso ciem» do sua alma, será
t-eli-hrada terça-feira, 7 do corrente, ás 9 1,'i
horas, no nltnr-niór da egreja de Nossa Se-
uliora do Carmo. Por mais este- aeto do rc-
ligião sc eonfcssáni sinceramente grutas. A
viuva pede dispensa do condolências.

Alzira Flora Veiga

t.Manoel 

Pereira Veiga e sun filha
convidam a todos ns seus amigos v
parentes para assistirem ú missa por
alma dc sua idolatrada esposa e mãe,
amanhã, ti do corrente, ás íi 1|2, no
allar-mõr da egreja dc São Francisco

,do Paula, desde já se confessando gratos por
(sse acto do religião.

t
Maria Nazareth do Rosário

(1- ANN1VERSARI0)

Sua família faz celebrar missa por
sua alma, scjiundn-feirn, li doeor-
renle, ás !• horas, nn egreja de Santo
Antônio dos Pobres.

Um botequim da Saude
em polvorosa

Esta noite, depois dc uma acalorada dis»
cussão entre dous freguezes dó botequim
á rua da Saude n. 30lJ, por uma questão
qualquer, travou-se um conflicto, ficando o
botequim, cm polvorosa.

Quando chegou a policia, todos dcsappa-
rocerani como que pur encanto, sendo ape-
nas preso um dos assistentes do conflicto
qiíe estava ícrido, o operário Manoel An-
tonio de Oliveir.'.

«•MD»*

MORREU DE REPENTE
Fallcceu repentinamente em sua residen-

cia, á rua Frei Caneca n. 57, sem assis-
tcncia medica, a Sra. D. Joanna Calavet.

A policia do 12o districto teve conhe-
cimento do facto.

furtou o soco
E lá se toram as férias

-João Rocha e Francisco Lopes tizeram
ha dias sociedade cm um botequim na rua da
Saude n. 109. Hontem chegou o dia de
Francisco Lopes tomar conta do cstabele-
cimento e, ao fechar, do botequim João ko-
cha procurou para contar a féria do dia.

Foi itma surpresa. Francisco Lopes havia
tlcsapparccido com a féria daquelle dia e
ide outros, féria que subia a cerca dc 
.5Õ0S000.

O lesado apresentou queixa á policia do
,11° districto onde foi aberto inquérito.~ 

COM A LIGHT
Esteve hojo cm nossa redacção o Sr. Álvaro

da Costa Carvalho, quo nos veiu dizer que,
viajando num bonde da linha Andarahy Grun-
cie, de u,12l), teve ocensião de ouvir de um fis-
cai da Liglit, que faz ponto deante do Collo-
_íio Militar, o dò chapa 1(J,'Í, insultos pesadissi-
mos dirigidos ao molornòiro daquelle bondo,
por não tor o mcsjiio diminuído a marcha de
sen carro, para (pio pudesse flscalisnl-o. Diz
o Sr, Álvaro que o fiscal, numa iuoontinenciu
do linguagem deplorável, escandalisou as fa-
miliiis que viajavam no bonde, e pede que
enderecemos a sua queixa á dirceção da
Light,

FAIibECIMENTO EM MINAS
BARBACENA, 5 (Serviço especial da A

NOITE) — Falleceu hontem D. Arácy Azam-
buja Brandão, filha do Sr. general Anto-
nio Carlos Brandão. Ao enterro comparece-
ratn os corpos administrativo, docente e
discente do Collegio Militar, Dr. Bias For-
tes, Dr. Henrique Dinizl c a linha de tiro 81,
-- ¦ ****** * • ' '

MQDISTA
«.onlbccioaatn-so vestidos sobro os ultimos modelos

de Paris, llua 1'odro Américo n, ti, casa il.
¦ -*IT.*

IS MISÉRIAS DA POLÍTICA

Uma queixa contra a po-
íicia do 5* districto

Procurou-nos hoje o Sr .José Danelli, mo»
torista do automóvel 2S3, que se nos quei-
xou dc uma violência que diz ter sofírido
da policia do 5o districto. Na noite de
2 do corrente, passando com seu auto pela
rua do Passeio, esquina da Barão' de La-
dario, íez signal com a businà de seu au-
tomovcl para que ninguém fosse atropelado.
A policia, entretanto, achou de prendel-o,
allegando não ter José feíto o signal de
passagem do automóvel.

O "Itapoá" veio para o
LIoyd Nacional

Do Pará chegou hoje o rebocador «Un-
cie Thn», rebocando o pontão «Itapoá», que
lein mais ou menos as mesmas linhas do
«Belém», já em reparos em nosso porto. Ü
«Itapoá» terá a mesma sorte do «Belém»,
isto é, irá para a frota do Lloyd Naeio-
nal....

O PREFEITO
e os pagamentos

Toda a íai-iifia das grandezas do prefeito II»
ilha que noilbfir uu «lluiição du penúria 0111
«nu* prciicutcim-nlc ne eiicnutrii a iVcfolluru.
.'il min ha dinheiro pura uccoiTor A rcgiihiri-
iludo (Im. pagamentos, t) nn-/. de iclciiiliro foi
futll nu iiiivctiiiação dn renda, entrando para
os cofre» do município cerca du oilo mil vou-
los. Mus mio hn eohro quo clicgiut pura as
administrações 

¦perdulária*,, 
Começam «in

apertos, prlu.-lplam as illfflciililiulcu, vendo JA
o liiiiccliinall-.iiio nuvens carregadas nn Imrl-
ÜontC. 1'cun e «pie o "lliiiu-n de Auxilio llapi-
do", presidido pelo pltnpolho fliumclsln 1-ti-
hln dos Selo Empregos min OHllijn com a
permissão do dcscónlnr nas follius dos venci-
monto», porque a i-olhelta seria iiliiiiidanlli-
slinn, uma ver. (pie a miséria proinotto alirir
suas azas negras sobro a cabeça dos funcclo-
tiarios.

Ií' preciso nnlar que n falia dc dinheiro í
só paru os pequenos; Os grandes, os magna-
Ias, os dos postos do pinaculo, esses uão snf-
ficiii o polo da crise, a fere/a da desgraça.
Pnrn provftl-o mais não <!• necessário que cr,»
crever algumas linhas sobro os nniiuiiclos, na
secção official da municipalidade, no ".lor.
nal do Commercio", em cotejo com o
(pie na realidade «se oitíi executando. No
dia .'II do outubro veiu iiiiiiiiiiciiiiln, nn
Directoria (ieral dt> Fazenda .Municipal :
"1'nga-se hojo a scgulnlo folha do venci-
nieiitos. referente no mez. de setembro fin-
do: adjuntas dc ,'l" classe, da letras (1 a M".
lira o ultimo dia do mez c a carência de
"arame" determinou a parada em meio do
nlphahelo. Sl entretanto nossa dala não liou-
ve pecunia para completar a lista, si ainda
faltava recurso para relativamente n selem-
bro contemplar os coadjuvantes do ensino,
professores elementares, addidos c óni dispo-
nibllidade, appareceu em penca parn os maio-
raos. sempre bafejados pela sorle, sempre no
abrigo dos embaraços financeiros, l) dia 1
era dc Todos os Sanlos, o ponto facultativo, o
quo significa malandragem geral. O lliesou-
ro da edilidade manteria cernidas ar. suas
portas. Só a .'! seriam abortos os "guichets",
como sc vê do scgulnlo nnnunclp: "Paga-se
no dia 8 do corrente a seguinte folha do von-
cimentos, referente ao mez dc outubro lindo:
Conselho .Municipal. Pngtt-sc lambem a fo-
lha do vencimentos dos adjuntos (lc .'!" classe,
dc letras N a '/., referentes no mez de selem-
bro". Em vez da tabeliã previamente orgnui-
tilda, simplesmente islo: Conselho .Municipal.
15 como s.vmliolo da abnegação nem no me-
nos a chamada do prefeilo com o sen galiinc-
to para o avança no milho. Não prepare o
leitor as mãos para biilcr palmas por lal
exemplo a partir do nllo, porque a cousa o
outra. A ipielíradeira é iminciisa, n ausência
do grude é posiliva, mas parn os turinias
sempre apparecc. Apezar (Io Conselho Muni-
cipal só ser citado para o dia ti o o prefeito
e o seu gabinete para hontem, já elles no dia ;il
mui coiivlctaménle haviam recheado as suas
nlgibeirns com a justa remuneração da peno-
sissimu labuta. P.odia-se lá ndmittir ipie o Dr,
Sodré, tão pobro, tão precisado, tão cheio do
despesas urgentes, esperasse pelo dia -1 ? Era
pcnnittido não estar o secretario Costa Leito
suffioicnlcmcnto preparado, ao romper dn au-
rora de novembro, dos pacotes para a acqui-
sição dos perfumes com que irriga n sua fi-
gura do secretario e inspector ? Entrava nos
dómihids do possível coinprcliender o Dr.
Mondes Tavares sem o melai indispensável
para no dia do finados levar flores ao lumulo
dos morlos queridos 

'.' Hem avisado, portanto;
andou o governador da cidade cm ordenar a
extracção dos cheques liara a sua augusta pes-
soa e as não menos conspicuns iiidividualida-
des dos outros aqui apontados. E si nina nota
Interessante deve ser sobre o assumpto divul-
gada ó a do consultor jurídico. Ello já anda
justa c verdadeiramente queimado porque o
não consultam, rcsolvcndo-se tudo sem a sua
audiência, imposta pela lei. Ao ver aquella
generosidade pagante, ficando clle a chuchnr
ííq dedo, berrou, protestou, achando que a sua
categoria lambem merecia os doces affagos
do pagador. E foi pago, quo o prefeito delle
tem medo que sc polia.

H' assim a vida. Esperem os operários, ha
qualro mezes gemendo ao peso dll forno o do
infortúnio. Resignem-se os proprietários das
casas alugadas para escolas. Aquietem-se os
fornecedores com as contas em longínquo atra-
zo. Em breve o prefeilo vae ao Meyer, á Cas-
cadura, ao Campo Grande, á Santa Cruz o, em
csqtiipotico discurso, como fez na Penha, pro-
nictto rasgar ruas, abrir praças, construir cs-
colas, aterrar pântanos, plantar ciicnlyptiis,
ajardinar zonas, levantar monumentos, Iu-
ciusive o da sua moniimcnlnlidaile. _

IJricio Filho
.***»***<-
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Deposito-

ERNESTO SOUZA
Dyspepsiu. Mns digoitôos. In-
à|ipetoiicía, enxaqueca, jialpí-—tilcües 1'igáJo. luto.tiiios-

Primniro de Março 1-V
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*******
Tabellião NOEiriU Ul\ SILVEIRA

RUA DA ALl*ANDI*.(iA ,12.—lelephone 611.
¦ ***** - ¦

Escola Nacional de Bellas
Artes

Na secretaria da Escola Nacional de Bel-
Ias Artes acham-se abertas, do dia 13 ao
dia 19 do corrente, as inscripções para os
exames nas diversas cadeiras.

Os exames terão inicio no dia 20 do
corrente mez.

* ¦0#|i ¦ ' ' "¦¦'

ÇOnsultorioi rua Sete
lie Setembro n. Ul), dns

2 ás 4. H»siii«.; rua Machado de Assi? n. i)3
Utteter

Em poucas linhas
Nair da Conceição, residente á rua da Con-

stituição n. 19, quando hoje pela manhã atra-
vessava a rua em que resido, foi pilhada poi
um aulo que a maltratou bastante. Nair foi
soecorrida jielu A.bistonei.i,

—Manoel llonriqui.' Alves e João da Cruz e
Silva, ambos conhecidos desordeiros, fo-
rum presos honlem quando no interior do
botequim il'. 3!) da rua Visconde de Ilatiím
promoviam desordens, Como ambos estives-
scnl ligeiramente, feridos o pi-iniicltossom so
retirar para as rc.ípc.tivas rrsulincias, foram
postos cm liberdade. Pela miicriigada, pi;-
rém, lá voltur.iui elles iiuviinieide presos ji:t-
ra a delegacia do 11" dislncto. em cujo x.i-
drez foram traiiM.iadi.H.

—O Sr. Cicoro branda i, rositiente ao Hotel
dos Estados, quanlo nojo pcin iiianhã se hii»
nhava na piaii dc Santa I.uzia por um des-
cuido ia perecendo dfogado. Soccorrido a
Umpo, ín enviado ao pualo da .íssistcnci i,
onde foi eu.n\eiiti!iiíeniuntc ninhcado, sento
liii-njuir-i o seu c-.sladn

Na rua José Ricardo, pcln manhã de
hoje, Miguel Gonçalves Pereira, por uni mo-
tivo qualquer, àggrodiii a Manoel Lopes.

O nggressor foi preso e o ferido medicado
pela Assistência.

A policia do 11° districto prendeu o
francez Alberto Coutrin, por ter despertado
suspeita ii sua entrada consecutiva em di-
versas casas commerciaes.

Coutrin nffirmou que procurava um cm-
prego. A policia apura o caso.

Foi preso o desordeiro "Miírujo", que,
ha dias, aggrediu a navalha Manoel Campos
dc Azevedo."Marujo" eslá sendo processado na dele-
gacia do 11° districto.

Manoel Beltrão, leiteiro, residente á
rua Paraíso n. 42, queixou-se á policia do
11° districto de ler sido nggrcdido naquella
rua por um desconhecido.

Foi aborlo inquérito.
João.Baptista Fonseca, tendo sido fur-

tado em um relógio de ouro c corrente, apre-
sentou queixa á policia do 8o districto.

Também áquelle districto se queixou Ro-
berto Fleichtnan, residente á rua S. Eco-
poldo n. 67, que se disse roubado em uma
mala, contendo jóias e objectos de uso,
quando viajava em um bonde linha Cáes
do Porto.

No largo do Guimarães, em Santa The-
reza, o estuendor José Miranda foi a_.}.re-
«lido pelo pedreiro Manoel Moreira, por cllo
despedido, que o feriu, fugindo da policia,
Miranda queixou-se ao 13" districto.

*****

Os funecionarios públicos
e o Congresso

li' n seguinte íi caria do Dr. A, M, Nogueira
IViilihi, a quo non referimos homem:

"llio du Janeiro, 4 úe novembro «Io 1010 —
Sr. u-ilnclur dn A N01TU — Atteiiclot.ii» min-
ilações — A niiiiiii geutllcxn quo tem lido pn»
ia riumnlgn n Illutilradn rodncçfio dessu yci'-
|H'i-llim, iu,iiiil.i ido entrevistai-.mo, nor dutiH
veiou, a respcil.i d.« queslões qm- lii.-ein ro-•p.II" á classe, a «pie me prezo do pcrteuecr,
nníin ¦ nio a p."lli-llii' agasalho para as II»
ilhas que se si Ittòlh, em resposln á rarla que
lionlom lhe dirigiu a dlroolorln dn Club dos
Funcolonnrios rublieos Civis, o cuja lullurn
mo eiiii.,ou vordndclrn siirproün,

«.iin-iii haja lld) ntUiiInmcnlc a i«\po«.|çã.i
que liu- a honra de fazer ao seu' ilUun re*
prosoutniilo, convouccr-so-A facilmente do «itio
me não apresentei, "como tendo conseguido
varias urdida-, votadas na Câmara dos Depu*
lailos em pró! do fuiicelonnlismo publico''.

Ao vnvés d Uso aceenlucl, logo no exor-
illo, que Julgava "vlclorloso, em parte,
o uiovlmeuto iniciado na momoravcl re-
união «pio leve lugar na sedo do Club dos
Funecionarios 1'uhlluos Civis", a _!.'i do se*
lembro tilllmn.

Ilclalaiulo o oecorrhlo nessa reunião, notl-
ciaram ns Joriirícn uo «lia seguinte a npprova»
ção, entre appl.iur.os, «Ia inoçâõ que offcrecl
á consideração do meus collegas o da qual
constam ns segundes medidas:

n) Conservação «Io lodo o funcelonallsmn
publico civil o 'iillllar (cffectlvos c addidos),
inclusive Os diaristas;

h) Aproveitamento dos nddidos nas vagas
quo Só verificarem cm todos os dcpnrtaincii-
tos (la Administração publica, respeitados os
direitos adquiridos quanto ii promoção dos
já pertencentes nos respectivos quadros;

c) Concessão dc licença, facultativa e rc-
numerada, aos funecionarios cffectlvos c ad-
didos, em logar do licenciamento forçado dos
nddidos, proposto no substitutivo da Illustre
Commissão de Finanças da Câmara,

Para lornar effcclivas essas medidas, foi
nomeada uma commissão, da quní, peln mui-
ln insistência «le amigos dedicados, faço
parle, na dlslln.iln companhia dos prezados
collegns Drs. Cícero Monteiro, Adriano (Iui-
moraes, Ulysses dc (ióes, Moura llrandáo,
Oliveira Uma o Ltndolpho Câmara, honrado
presidente dó Club n cujos serviços ó causa
publica e ao fupceloiinlismo folgo dc render
publica homenagem.

No desempenho do mandato conferido pc-la assemblca, a Sr. Dr. I.iiidolpbo Camarn,
em representação cscrlpln do próprio punho
0 com a nossa assistência, entregou ao Exmo.
Sr. presidente dn llcpulilicn a referida mo-
ção, (pio foi reproduzida cm todos os jornaos,
juntamente com n representação,

1'clo exposto, verá o publico quão juslifi-
cavei foi a minha surpresa ante a insólita
publicação de hoiilem, sob a responsabilida-
de da directoria do Club, impugnando um.i
medida que foi upprovada, em solemne rc-
união da classe, entre applausos c mediante
proposta de distinclo membro daquella di-
rcclnria, c dc cujo patrocínio foi incumbida
commissão; n que pertencem dous de seus di-
redores c, outrosim, que figtirn cm moção
siiliineltida á criteriosa apreciação de S. Ex.,
o Sr. Dr. Wencesláo Braz, çm roprcseiitaçnii
nssignnua pelo digno presidente do mesmo
Club.

F. livttlln n surpresa ao ver considerada cn-mo "inconveniente 
para os cofres públicos ohumilhante par.i c funceionario" c, ainda, co-mo ..esmola do governo", medida qne coiici-lia, dc certo modo, os Interesses dos sorveu-

tuarlos do Eslado com ns da Administração
publica, pois permitte o aproveitamento doaddidos nos logares de cffectlvos c acarrcla
economia pelo nao abono dn gratificação"pro laboro" aos licenciados; medida essa
quo n Câmara dos Deputados, cm sua sabedo-
ria, entendeu conceder nos pniidnnorosos of-fiemos do Exercito nacional e que, segundo
judjciosnmente ncccntuoti o "Correio da Ma-nhã", deve tornar-se ostensiva ao funcclo-
nnlinmo civil, afim de evitar-se o erro de selegislar "pelo edndcinnãrcl systoma dos dous
pesos c duas medidas, tão deprimente pnraa boa marcha da Administração publica".Lastimo sinceramente que os serviços queme proponho preslnr — para empregar nexpressão usada na missiva da directoria doClub —, estejam em desaccôrdo com a orien-
taçno seguida pela mesma directoria; acre-dito, porem, ter demonstrado, de modo ca-hal, quo se acham rigorosamente cm harmo-ma com os poderes que me foram outorga-dos, da mesma fôrma que .aos demais mem-hros dn commissão encarregada de promo-ver a realisação das medidas constantes damoção approvnda pela ássembléa, cffecttiada
a 2,'l dc setembro do corrente anno; c, final-mente, posso nffirmar, devidamente aulori-sado, que guardam perfeita conformidade
com n honrosa delegação que me foi com-meltlda pelo conselho administrativo da As-sociação. dos Furiccioiiarios Públicos Civisratificando deliberação anterior de sou emi-nente. presidente, o Sr. ministro Edmundo
Muniz Barreto.

Agradecendo pcnhòradnmehlo a publicaçãoda presente, subscrevo-me com elevado apre-co o dislinctn. consideração, etc. - Antônio
M.-iximo Nogueira Pcnido."

¦ ****** t . ——¦»_____

Limpador e polido.- univnrsol
M TCW <l PARTF
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V. Ex. deve fazer uma visita
á CASA CINTRA

Av. Rio Branco 108, mitiga c montaria Cnslellücs, omle
encontrará um grande sortimento ile lililas ''"?::.".: e

conservas de todas us quAUtladcs

Especial salada de frutas sorvetes, refrescos, ele

A festa de hoje no Aerc
Ciub Brasileiro

DasioSi realisa diversos
vôos

Com especial destaque rcalisou-se hoje,
no aerodromo dos Affónsos, um festival cm
homenagem ao Dr. Pedro de Alcântara Ba-
cellar, governador eleito do Estado do Ama-
zonas.

A's 8 horas, em automóveis chegaram
ao aerodromo os Srs. Dr. Alcântara Ba-
cellar, commendador Gregorio Garcia Soa-
bra, coronel Simas Ferreira, Dr. Raplínéí
Machado, deputado Agapito Pereira, Dr. Be-
lem Figueiredo e Dr. Cleantho Jiquiriçá,sendo recebidos pelo general Bento Ribei-
ro, Domingos da Silva e tenente Bento
Ribeiro Filho. Pouco depois eram inicia-
dos os vôos.

O aviador Darioli, pilotando um monopla»
no Morane Sauinier de 100 H .P, modelo
semelhante aos usados pelo Exercito fran-
cez, clevou-sc rapidamente a * 

grande Altu-
ra, e. nessa posição, o aviador effccttioii
uni «raid--> sotre os acampamentos do Ex-
creito.

O avião portou-se com brilhantismo, ef-
fectuaiidò varias provas de fantasia e num
bellissitno «vol plane» operou a sua «ater-
risnge».

Em seguida, os visitantes percorreram os
«hangnrs», onde tiveram oceasião de admi-
rar os trabalhos ali executados, como se-
jam de eonstrueção e reforma dos appa-
relhos. ...

. No salão da Escola de Aviação foi ser-
vido um «lunch» e o commendador Gre-
gorio Scabra, usando da palavra, saudou
o homenageado, o Estado . do Amazonas
c os representantes desse Estado. E num
breve discurso o Dr. Alcântara Bacellar ma-
nifestou a sua gratidão e fez lisonjeiros
votos pela prosperidade do Acro Club, hy-
pothccando os seus esforços peia .causa da
aviação nacional. Outros brindes foram ain-
da feitos, e, ás 10 horas, retirou-se o lio-
mciKigeado .acompanhado dos directores do
Acro.
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AS MANOBRAS
i

Os exercícios de hontem na
quinta brigada oe infantaria
Enln aciiiiiiiiida cm (iorlclno, nerto dn niill»

gn fii/eudii «Io Sapoiiuiiiba, a S' iirlgailn du In.
iniiliirlii, do comiuamlii do general Mim Ilu»
¦mm. O mil cffoellvi» «5 do 1112 offlelnos. 058
picas c ti 11 voluntários, paulistas o calhar!-
iicuses, O local escolhido è, não hn duvida, o
mais conveniente pnrn a realisação das 11111-
nohras, não síi porquo o lorrenu i furto eni
nceldêlltOH, <pi" são liabllmculo niirnvollados
im desenvolvimento dos diversos thonins ia»
elleos, como a impressão que so recebo nli,
onde 111*10 cliei.a scijucr u silvo dn locomollvii
c do onde a vista outra cousa uão alcança a
uão ser os morro- m-uc ciiciiiiidain o ncampa-
mento, ó 11 do «|ff so esta, effectlvumente,
num campo do guerra... «lu verdade. K, «uier
iilYiriacs, voltinlarlos e praças, todos, num bel-
In gosto «Io couiprchcnsiiii cívica, desempe.
nliiiin, com alegria e euthiislnsiiio, us ardum
tarefas «pie, cada manhã, o nlto eoinmand)
lhes distribuo. Os voluntários paulistas e ca.
(Iiarlitcnses (estes incluídos 110 regimento «I.i
coronel Slzclrcdo, «pio é filho daquclle Esla.
do), IO111 merecido as mais lisonjeirns refei
rendas «los seus superiores.

(.inundo hiiiilim esteve no acampamento o
general (iahluo licsotiro, coniniaudanlo da ')'
região, n*brigada realisou um bello o.-icVolcI 1.
«pu* pode ser assim rcsiinildo : Silunçãu geral— uma colinnim das Ires armas (partido azul;
vinda do Santa Cruz, depois do rcpclllr um
olaqiie das avançadas «Io inlmiüo (partido
ainiirello), cm Stihtlnsjiho c oecupada a fi
zemlii (ierlciiió, prepara um iitaquo geral is
posições deste cm Dcodorò c Villa Militar.
Situações particulares — Partido nmnrello,
uni (lcstncamcnto composto (fo 2" regimon'<i
dc infantaria e da 6! companhia de ipctrnlh.-i-
doras (coronel Sócrates), é enviado dn Villa
Militar paru contra-atacar o inimigo que se
apoderou da fazenda dc Gcrlclnó. Partido
azul — ü doslaeamciilo que atacou e oeeupou
a fazenda dc Ccricinó. espera ncslii fazenda' n
ordem de participar (Io ataque geral.

O destacamento do partido nmnrello, saiu.
do do acampamento, seguiu em mar.
cha itinerária até a easa da fazendo do Erige-
nho Novo, do onde começou a manobra «lo-
terminada, tendo pnra eixo dn direcção do ata-
que acima determinado.

U partido azul (1" regimento dc infantaria,
coronel Ávila) estendeu o serviço dc scgtirnn-
ç.i do acampamento, tendo em vlslri a dirceção
do ataque acima determinado.

IJ, de accordo com esse tlicnin, foram Ini-
ciados os exercícios, suspensos ao meio d.i
acção devido ã intpcliiosidaile da chuva. Mc;-
mo assim elles agradaram francamente, tendo-
sc feito o contado por meio dc viva fuzila
ria, sem que os bolligeraiitos pudessem ser di
vulgados.

¦ ***** 1

LUA61INE
para limpir me taes.
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O adiamento cia viage/n ao
orasildochanceiier Ufugu yo

MONTEVIDE'0, 5 (A. A.) — Os jornaes
desta capital coiumciilain o adiamento da
visita da embaixada especial chefiada pelo
I)r. I.allhazor Brum, ministro das Ilclnçôcs
Exteriores, ao Hio de Janeiro, parn retribuir
a visita feita pelo chaneeller brasileiro, Dr.
Lauro Mullcr, a estn capilal, "El Din" diz,
respondendo ao editorial que a respeito pu-
blicou o "El Siglo", que o adiamento não
foi devido a uni accordo entro as chanccl-
larias do A. IJ, C. e sim A situação polilica
interna do Uruguay. Devido ao adiamento
da visita do Dr. Hrum, o decano dn Fuciil-
ilude dc Medicina, Dr. Ilicaldoni, também
foi obrigado a adiar u sua visita ao Hio de
Janeiro, afim do corresponder ao convite
que lhe dirigiu a Faculdade dc Medicina des-
sa capital.
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VIDA COMMERCIAL
PREÇOS COlUtENTES DOS CEBKAK8 E I»K

OU'1'ltOH GENEItOS
Arroí nacional--Por (10 kllos, Agulha, brl.»

Ihndo, de il_l<i a aUí: especial, do W n '*M\
superior, de W a W, bom, de SWí a m\
regular, do 2t)9 a 'ffl; briineo do Norle, dv'M a mi 1 «Judô do Norte, do IH.i a _I0Íí
cstrtiugelrii, Agulha de I", dc i:,( * :,;,;}; ln.
Hiez, dc UM a _!,í, Feijão linrloim! — 1'or 110
IiIIoh, prelo do I». Alegre, du VÀ$ a l(l?i «I.i
lona, de llií 11 lUi.; dn l.iigunn, do 119 a 119;
niulnlliilio de 11$ a 10*: braneo, du m .1'JIHl virinelho, ilé 10? a liSj du coros dl ver»
sait, de Mi' a 18; manteiga, du _!_!$ a 259)
ainciidolui, do 101 11 184; «'iixofrc, du lti>. loi)
a ISt^iii»; estrangeiro, brnnco, dc 'Mi a 4'-'*.:
frnillnho, du .I8<j(.l) a Ilüíflliiü. Fiirliilui dc
niiindiouu — For 15 kllos, de Forto Alegre,
ospoclnl, dc 15ÇÔU0 a Itliü; finu, do 1-1*3500 .1
1.WUU; peneirada, «le 1^81)0 a 1.194(10; dn I.a-
gima, grossa, de WM 11 tlgQOO. Milho — For
2'S «il";s,,„ «marello, de Hf a 9»; branco, de
89 11 8«i.i0(lj mesclado, de "«-ãlltj 

« Ki?llllü, Ha-
nha. iior hilo do Forto Alegre, cm latas do
2 kllos, ile ltflIHt 11 li?l«ü, e cm latas du 20
kllos, do H?iôll 11 liJftUO; «Ia l.ngiiiui, lata grt.ll»de, de 1?H0 n .104(10; du llajali.v, cm laia de
2 kllos de lUailll 11 ÍSWO, e em latas de 10
kllos, de lfl»0 a íeãOO; ,1o Minas, em latn
de 2 kllos. de líUfliJ a H*.'l00, o em latas grau-dos. «lc SÍIIO a 18100. Huiatns imclonhoj, por' "' 'e S'„" HSíis Viihlolw de Mlnhs porko, de 28800 a 88200, Toucinho nilnelro porliilo, do yHüO n 18100. Cebolas do Hio (intii-
de, jior cenlo, de 48200 a «185(10, Alfrifn, nnclo-mil o cstrnngeliM, por kilo, de í.'120 a $310.

¦ ¦—'— ¦

Üis.LealJiin.oieLeai ÍNeto
¦'.speciatislm -m dotnça» dos 01 lios. ouvida--mm e gnrgujta. Consultas da 1 às 6-a*«¦etnhlía n HO.

0 MERCADO DE CARNE V£HDB
Na Matadouro da Hanta Crui

liei
Abnllilos hoje « 512 reic», 05 porcoi 1.»:tiro» o !l» vltollos. ' ,D m*

Os tristes últimos momen-
tos de Araújo Vianna

Sfet> li1 ___•¦».¦ % I» 'i.>í/\__ rrntiiineiito d.iBJi. siiiijja! iWí antes ,-„ ,e,...„(He
pcln 1'uoumoliior»»' — Uua S
hora.-

José 100, ás 'i

Uma carta do Sr. Eduardo
Sá

Recebemos hontem a seguinte carta :
"Illmo. Sr. redactor da A NOITE — Cor-

diaos sauduções — A NOITE de hoje, noti-
ciando o fallecimcnto do maestro Araújo
Vianna, diz qué junto a seu corpo, no ne-
croterio do hospital ein que fallcceu, não ha-
via "nenhum amigo" e que segundo infor-
inações, só um medico amigo-do morto o
procurara durante os vinte c dous dins cm
quo esteve nn enfermaria,

_A bem da verdade, venho nffirmar-vos quenão é exacta esta informação c que, si ne-
nhum amigo velou o corpo de Araújo Vian-
nn, a responsabilidade desta falta cabe .1
quem não quiz nllondcr a instantes pedidosde informações sobre a sua saude, feitos pes-soalmente, no hospital, até tros horas nntes
do fallecimcnto «lo illustre nrtislal Amigo c
admirador de Arrujo Vianna, mas ignorando
a sua entrada para uma enfermaria, fui sur-
prohcndido .110 din 1" desto, trns-nntc-hon-
tom, com n noticia publicada cm um dos nos-
sos jornaes, do que clle se achava grovemen-
te doente no Hospital Evangélico.

Sem perda de tempo apresontei-me no hos-
pitai, onde me foram negadas .quaesqtier in-
formações sobro o maestro, Voltando 110 dia
seguinte, hontem, dia de visita das 14 ás lli
horas, nada me quizeram informai* quanto á
gravidade do seu estado. Apenas uma enfer-
meira, por ordem de pessoa que não me quizottonder. repetiu-me invariavelmente que o
maestro estava doente, que não recebia vi-
sitas e (pie si eu quizesse noticias delle pro-curasse, na Tijuca, o Dr. Rocha Vaz, cujo en-
deroço a mejma enfermeira, por ordem su-
perior, me quiz dar.

Convencido de que nada mais podin obter,
no momento, rttirci-me do hospital, som
pensar qne naquella mesma oceasião, a doli-
passos de mim, agonisava o maestro Araújo
Vianna I

Muito a contru-goslo, Sr. redactor, commu
nico-vos o oceorrido nas minhas duns visi-
tas ao nossd fallccido artista, poréin, em vi.-
tn do que resulta da noticia da A NOITK
julgo do meu dever esta coirinmnicação.

, Com apreço, cumprimenta-vos o artista
obrigado— Eduardo dc Sá. Itio, 3 do noveni-
bro de 1918, i-in do Rezende, 192,"

Só hontem chegou ás mãos do professorviolinista Mario Caminha, atrasado pelo Tc-legrapbo, o seguinte telegramma :"Peço representar o Conservatório no en-
torro do Araújo Vianna, sobre cujo túmulo
deposite, em meu nome, uma coroa. — Dr.Olyntho de Oliveira, director do Conservatório
de Porto Alegre",• -*r

0s ladrões no Rio
José Pereira, residente em um coinmo»

do da rua Senador Eusebio n. 93, quei-xòu-sc á policia do 14« districto dc queos ladrões haviam visitado o seu quartoc dc lá roubaram cerca de 15080U0 em di-
nheiro e muitas roupas de seu uso. Esta historia, comquanto tenha foros
de verdade, não (oi bem contada. Imaginem
que o menor Manoel Machado üorges, dc16 annos, empregado da firma Marinuo Pin-
to & C, estabelecida á rua Silo Pedro nu»
mero 117, contou á policia do Ho distri»
cto que, tendo sido encarregado pelo pa-trao, as IU horas, de levar á casa deste
cem mil reis em nickel, e um embrulho dcfrutas, fora ás 21 horas assaltado e. rou-
bndo por dous desconhecidos, quando pas-sava pcio interior do campo dc SanfAnna
detronte dc um mictorio. Foi aberto o cias-sico inquérito.

. "— 
.0 agente Macario, de serviço na

delegacia do 16«> districto policial, prendeuem companhia do commissario Reis, na ma-
drugada de hoje,, os seguintes ladrões co-
nhecidos: João José Pereira, Adhemar dc
Almeida, Francisco Villar, Jocelino José de
Moura, vulgo «Papagaio»; Paschoal Ozorio
Pereira, Bernardino de Mello e Antônio Pi-nho, vulgo «Mulatinho». Por determinação
uo delegado vão ser todos processados.• -—— Alberto Fortunato de Jesus, cerca
de duas horas foi preso na rua São Chris-
tovao por um guarda nocturno, quando
por ah passava carregando um sacco cem
gallinhas. Fortunato, por ser malandro co»
nheeido, vae ser processado.

*****

Marclan 011 Cândido IJ. do Mello, \<\ . .I |),| Durscli & <:., Vi r.i A. Mondai ft i>*115 r. i l.lm* & Filhos', IM ,«. 8 p. Tft , i V'cisco V. «oulnrt, «rP„ 'i\ p. , 13 v « ju"I llllülltn de Abreu, Sll r.; ('llvelrn 1 niiíií ÍC„ H5 r. o, IU p.; Uaíllio Tnvoreí, sTf, hv.i C. din llelnllilslns, 13 r. 1 Porltnho Vc20 r.i lidgard de Azi-vedo, 'M r.j p p*,:,'>veira ««i C, .'II r.i Forniindei & Mnrooiidot ii..i AitKu.to M. dn Motta, í)j r. « l., 
" 

. ','
Mindro V. Sobrinho, 3 p, o Sobreiro & _¦_:i r. ••

Foram rejeitados i 18 3|4 r., 4 p,. \ (
¦goram vondldos: 30 S|4 r., com 0(050 b||a.c «0 fressuras de rezes, »"Stock«j Cândido JJ. de Mello. ;t;i ,..Iluriseh ««. C. 117 ; A_. Mendes & c' ;^\

V, (imiliiiil.lnm & Filhos,'3ÕÓi' 
"iíiwidico'¦« C«---0B--

00.1! Ci dos Kelnlhislas, 77 j João |i|in,.„Abreu, 87: Oliveira Irmhos & C 71 i
Tavares, 37; Portiuho íc C, 4i/f iSígnrdI SAxevedo, 133; Augusto Al. dn. Molln, 38ü« 1'I». Oliveira & C, 218, e Sobreira, & v„ 

'.»

e ?n v.
rezes. <|«

Total, IJ.HOl.
No entreposto úe S. Dloio

O trem chegou á librai
Vendidos: 403 1J4 r., 51 p., l| e
Os preços fomm os seguintes: ,.„

*/20 a l?800; porcos, de 1*150 u 18200; ciirnel.ros, a 2çi, e vltellos, do i?9üü u l?00O_-
No matadouro ú* 1'enhr***********************************************.

Abatidas hoje : Kl rezes.
Exportação

Foram abatidas por Oliveira Irmãos S: c421 rezes para exportação.
Em Santa Cruz foi rejeitada uma.
NOTA — Nos carneiros veiu incluído umcnbrllo.

¦ -l-r ^_
Amanhã, peixe au gratin
«TA Lusa AsíouiblOa. lounuronte de pruuel,ra ordem, tem diariamente o mais Variado

,menu.„ *•» memores vinhos. Itua da Assenumeu i9 Proprietário < li tomar Moller.unii mm

Oleo para lamparina — AROMATOL
Ultima iiuvnJaile niiioricnnu!
Muis lirillio, niait, duração, mais barato I
Eniontrn-sc a vendn 0111 todos 03 iiniiazeiu.

DeposiUiiios gemes: Co la Pereira Aluiu<t C.
«ÜADj KOSAKIoN. 05

***> .

Poz fogo na roupa e
«morreu

Não são só ns mulheres, c com especia-
lidade as de côr preta, que tentam contra
a existência ateando fogo ás vestes. Ainda
hontem Augusto Torres de Alvarenga, de eôr
branca, funceionario dos Correios, residente
á rua Francisco Eugênio 11. 43, achundo-se
embriagado, tentara contra a vida, derra-
mando kerozene nas roupas e depois atean-
do-lhes fogo. Soccorrido pelo Assistência,
foi Augusto internado, cm cstndo grnvc, nu
Snnta Caso, onde veiu a fallccer hoje.

Na delegacia do 10" districto foi o facto
rofistado. ,

O cadáver do Augusto foi recolhido ao ne-
croterio policial.
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Rp itah-irhl Frolfa'''1*"1'»1111"111 Misericórdia. Opera
Ul. ItUUulLU llül|.tJCõoj,»|ipai'clliose via-- urinará--

, U. Carioca, ¦-C, sob. Tcl. 59111 C.
****** . u ¦

0 novo adi n sípJop dos Cor-
reios de Bello Hor.zante

O seu substituto no gabinete
Pelo nocturno de hontem partiu para Bello

Horizonte o Sr. Valle Júnior, nomeado para
exercer cm commissão o cargo de director
dos Correios de Minas Geraes.

Hontem, aquelle funceionario, que exer-
ceu o cargo de official de gabinete do Sr.
Dr. Camillo Soares, foi alvo de uma mnni-
testação por parte dos seus collegas. O
Dr. Camillo Soares, despcclirido-sè do Sr.
Valle Júnior, agradeceu-lhe os serviços pre-stados, realçando a importância da comuns-
são que vae desempenhar.

Hontem mesmo loi nomeado o Dr. Se-
venno Noiva para substituir o Sr. Valle
Júnior no cargo de official de gabinetedo director n-nraj (Jos Correio»

Ou oito ou oitenta
As violências da policiasuburbana \
E' extraordinário que um gunrda-civil, á

disposição de um delegado, chefie "canoas",
quiuido todos snbcm (*uc somente aos dele-
gados ou aos cominissurlos compete realisar
essa natureza de policiamento; Entretanto,
no 23" districto as "canoas" são feitas sob
a fhcfla do um guarda-civil de nome Mi-
randa, ijue se ueba á disposição do delegado
do districto. Mns não está nisso n gravidade
do. caso: o mnis gruve is que essa "pnrcella
de autoridade" exorbita das ordens que ò
seu delegado lhe dá e anda pelo districto,
ncampunhiida de praças, a fazer as tues"canoas", como se-deu pola madrugada de
hoje, de cacete, em punho,' a espancar a torto
e a direito pobres homens empregados de
padarios o operários, prendendo-os como la-
di-òos. Ainda hojo tivemos ensejo de ouvir
queixas quo nos vieram dar de semelhante
proceder dn parte do guarda-civil Miranda,
que tiimbom já pensa que é "troço" no 23»
districto.

Ahi fica n .reclamação para quem compe-lir ler o ver si toma providencias pnra quefados idênticos não so reproduzum pnra o

MISSAS

futuro.
«¦SQQpa •>

j

Legião de Honra Brasileira
O conselho geral da Ordem Scicntifica do

Brasil, em sua sessão ordinária, realisada an-
te-hontem, resolveu acclamar damas da Le-cião de Honra Brasileira ás Exmas. Sras. Di»
Iam Cabral Sombra, Anna Cordeiro Amador,
Francisca Sombra 'de .Albuquerque, e Car-
linda de Souza e Silva, e as senhorinhas
Mnrictta Gomes de Pinho, Esther Qomos de
Pinho, Hilda. Domes de Pinho e Isaura Pa-
checo Paixão.

Na mesma sessão foram agraciados com a
cruz da Legião de Honra os Êxtnos. Srs.
Drs. V. Liberalino de Albuquerque, Raytnttn-
do Floresta de Miranda,' Hugo Martins, Z.
Gomes de Pinho, A. F. Castello Bra-nco Fi-
lho, Guilherme Sombra, João Edmundo de
Oliveira Gondim, Oscar de Albuquerque,
Carlos Borromeu, de Lima, professor Raul
Jorge Vidal, barão Peixoto Serra, Frederico
Albino Pereira, Pedro Fontoura e Antônio
Peixoto Serra.
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Como as Escolas Dominicaes
festejarão o 15 de novembro

E* este o programma da festa das Es-
colas Dominicaes a realisar-se. no próximodia 15, em homenagem á prociamação da
Republica: .1. Oração, Rev. Alvafo dos
Reis. 2. Hymno n. 200. 3. Discurso official,
Rev. Dr. J. Meenli. 4. Hvtnno Nacional
pelas creanças. 5. A Importância da Es-
cola Dominical e seu desenvolvimento no
Brasil, pelo Rev. Salomão Guinsburg. 6.
Oração, Rev. Dr. J. W. Tarbou.v. 7. Hy-
mno ti. 552. 8. Discurso de agradecimento
cm nome das Escolas Dominicaes, pela me-
nina Stel.la Barròs. 9. Benção apostólica,
Rev, João dos Santos,

Rcsam-se amanhã as seguintes f
Em suffrngio dns «Imãs dos irmãos «la

irmandade do Nossa Senhora dos Navcg.in-
tes da Marinha Nacional, ás 10 horas na
Candelária; Júlio Teixeira do Magalhães ás
9, na cupella de Nossa Senhora do Bomsue-
cesso dc Inhaúma; Dr. Itomualdo Paüanl,
ás 9 1|2, na egreja de S. Francisco de Pau»
Ia; Álvaro Pereira de Mattos, ás 9, na inos-
mu; Carlos Siinonin, ás 9 1|2, im mesma;
Ur. Orosimbo Xavier «lo Azevedo, ás I) 112
na mesma; José Rodrigues Ferreira (Tclliri;!á 10, na mesma; engenheiro Guilherme i'c-
çaiiha de Oliveira, ás 9 1|2, na mesma; .Ma-
rio de Sá liarreto, ás 9, na mesma; Carlos
Simonin, áa 9 1|2; nn mesmn; nlmirante
Francisco Cnrlton (.Montauarl), ás 9, na
mesmn; Dr. Paulo Bueno de Macedo Soares,
ás 9 1|2, na mesma; D. Anna Lourença da
Costa, ás 9, na egreja de SanfAnna: Ca-
millo da Silva Lima, ás 9, nn mesma; Chris.
tiano li. dn Cunha Pinto, ás 9, na egreja
dn Candelária; coronel Antônio da Silva
Pessoa, ás 9 1|2, nn mesmn; Antônio Dias
Ferreira, ás 9, nn egreja de S. José; Au-
gusto José Gomes, is 8 1J2, nn egrejn dn
Lnmpadosa; tenente Cnrlos de Faria Veiga,
ás 9 1|2, nn matriz de S.- Christovão; D. Eu-
rydicc de Queiroz Gonçalves Correu, ás 9,
na mesma; Guilherme dos S. Frngu (Hazi-nho), ás 9 1|2, na egreja dc S. Gonçalo de
Garcia; Joaquim Pinho Rodrigues, ás 9, na
cathodral de S. João Baptista, em Nicthe-
roy; Manoel dos Reis Ferreira, ás 8, nn
egreja de Santo Affonso, á rua Mujor Avi-
la; D. Estephania Bernnrdlna Freitas Brito,
ás 9. ria enpella da líniz da Serro de Pc
tropolis; José Lazary Júnior,, ás 9 1|2, na
egreja de Nossa Senhora do Carmo; Josó
dii Mottu Bastos, ús 10, nn mesma; João ilu
Oliveira c Silva, ás 9 1|2, na matriz do I-ài-
genho Novo; Domingos Coelho Vnz da Cos-
ta, ás 9, na matriz de Inhaúma; D. Lconor
da Nobrega Carneiro, ás 9, nn egreja do Di-
vlrio Espirito Santo, do Maracanã; D. Hilda
Leite Guimarães, ás 8, nn matriz da Gloria;
D. Alice de Carvalhiies, ns 9, na Cathcdial
Metropolitana; D. Maria Nazareth do Ho-
snrlo, ás 9, na matriz de Santo Antônio dos
Pobres; Lúcio Pessoa da Silva, ás 9 1|2, na
mesma; I). Silvana Rosa do K. Santo, ás
9, na mesmn; Dr. José Mnthcus Mala, ás 9,
no Santuário de Maria, á rua Cardoso; Ale-
xandre da Costa Souza, ás 9, na matriz de
S. João Baptista; Eugênio José de Oliveira,
ús 8 1|2, na matriz dc Santa Rita; D. Dco-
linda Ferreira, ás 9, na egreja de S.
cisco Xavier, e Carlhido Risso. ás
egreja de S. Gonçalo.

ENTERROS

Fran-
9, na

Foram sepultados hoje s'
No cemitério de S. Francisco Xavier: —

Gtiôrglnã- filha dc Cesario Teixeira da Silva,
rua Barão de Mesquita hi 589; Arminda Cos-'
ta Braga, morro da Providencia; Carnien, fi-
lha de Manoel José da Silva Basilio, rua Vici-
ra Bueno n. 83 A; Ricardina Silva, rua São
Luiz Gonzaga n. 539; Esther, filha de Raul
Coelho de Souza, praia do Retiro Saudoso ntt-
mero 89; Angelina Cnlavctti, rua Frei Canc
ca n. 67; Sylvia, filha de José bernardino,
run do Livramento n. 85; Ivone, filha dc Vi-
ctor Evangelista dn Silva, rua da America nu-,
mero 43; Ilka, filha de José Cardoso Lourci-
ro, rua Bomfim 33; EdRiird, filho de Isidoro1
da Silva, rua Fonseca Telles n. 8; Belmini,,
filha do Francisco Augusto, rua do Senado
n. 190; I sob nu Moura, rua Lopes da Cru<
n. 1115.

No cemitério de S. João Baptista : — Eno
dina, filha de André Ferreira, rua Corrêa Du-
tra n. 72; Eimilio, filho de Antônio Vlllni'1-
nho, rua da Prainhn n. 6(i; Josó, filho de
Adriano Cardoso, ladeira João Homem n. 29;
Alice, filha dc Antônio Mendes da Silva, run
Marquez de S. Vicente u. 92; Umbcrlo Te-
noro, filho de Estanisláo Tcnorc, rua Santo
Christo n. 57; Joaquim Carlos da Silva, lii-i
dclra Serro Corú li. 00; Marietta, filha de
Eloy dc'Carvalho Uclfòrt, estrada D. Cnstori-
na n. 23ti;'Martiniann Maria Freitas, Hospi-
tal Nacional de Alienados; Augusto Torres do
Alvarenga, Santa Casa; 'Felizarda dos Santos,
Maternidade- do Rio dc Janeiro.

—Fallcceu hontem repentinamente, na cl»
dade de Bagé, Estado do Rio Grande do
Sul, ó l" tenente Caídos Sabino dn llocli»,
filho do fallocido general Justiniano Snblíio
da Rocha c D, Julia Cândida da Rochn. Ql
finado ora irmão da viuva do general MS'
rinho da Silva.

¦¦: . » **\*** i —
Doenças do apparelho dlaes«

tlvo e do SYStema nervoso. -
\alos X. — Dp. Renafo de Souza

tiOpes; rl»«» S. José, 39, de 2 ás 4.
•*****•

Os mysterios da feitiçaria
O fogo na rua dos Arcos

. —• Não era «sympathia», disse o Sr. Cav-
dozo, o dono do botequim, ao entrar pela
redacção.

Cada um tem a sua religião...
Isso.

E o Sr. Lino Antônio Carclozo contem
que estava com as velas accesas, mas para
escrever, e a fumaaç era de incenso quei-
mado para matar mosquitos... Com elle, nio
estava o Antônio Feiticeiro, mas um Sr. Oai-
vão, seu amigo, que costuma ir ao seu bo-
tcquiin, á rua dos Arcos 11. 94.'.E o 5r.
Cardozo anda indignado porque levam os
gaiatos a tocar para o seu telephone, •
perguntar si o «defumador* deu sorte!

O Sr. Cardoze pede-nos dizer que o çasflnão foi 'bem noticiado, pois que clle abs»
1 lutamente não trata de nespeio» occultc*
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Amanha ao assistir á nova creacão da fulgurante Venus
slava

iff 11
O publico justificará as palavras com quea apresentou um cinema da Avenida,
quando exaltou a DEIXA SEREIA Dli
OLMOS VERDES numa das suas inter-

pretaçOes

AO

Cine Palái»
AMANHA caberá a gloria de pôr sob os
olhos do publico a mesma grande e cn-

çantadora artista, encarnandoA mor cie Mefis&alinaL
:006 0:

Empolgante cinedr-um extraindo do romance polaco dc Ivan SobtelT EVA IXIMIGA
Cinco actos-AMBKOSIO-1-ILM -Série Extra

^Mtiioi-t-ai-iiffoJii^-iaij!, Q*

Quanto pode o coração de uma mulher!...
Um film dc um poder dc emoção raras vez s attingido

ãSPOK*
football

CAMPEONATO INFANTIL
Flamengo x Fluminense

¦ Satisfez completamente a expectativa n cn-
eontro entre esses dous fortes concorrentes
«n campeonato infantil. Foi tão apreciável cs-
te jogo e tão fortes as equipes disputnutcs,
que, quer nr> niatch dos segundos teams, quer
nu dos primeiros, não houve vencedor, ter-
minando ambos empatados e da seguinte for-¦oa: primeiros teams, lxl; segundos, 0x0.

Palmeiras x America
Esle malch, como não podia ser jogado no•iiinpo do S. ChrlstovSó, que é o official do''¦limeiras, foi marcado para o do America.
Entretanto, o l-nlnieifns apresentou-se no

cnmpo do Fluminense, onde não compareceu
ii America, que sc deixou ficar no seu cnmpo
i. espera do antagonista.

Assim, por causa deste "qui-pro-quo" não
•4 renlisou o encontro.

EM MINAS
Acadêmicos x Operários

Conforme havíamos nnnunciado qiiarla-fei-
r.i (lassada, no campo do Sport Club, em
Bello Horizonte, rcalisou-sc o encontre en-
tre os scratches acima, graças ao accordo ar-
ronjado pelo Sr. Edmundo llarrclo.

O niatch anciosamenle esperado foi arbi-
Irado pelo Sr. Edimi lo llarrclo e satisfez
nu generalidade ii expectativa dá enorme, as-
sistciicia.

Jogado com a máxima lealdade c delicado-
za de parte n parte, o jogo desenvolveu-se
forte e emocionante, transformando-se numa
linda peleja que terminou com a victoria dos
Acadêmicos sobre os Operários pelo scorc
dc 3x1.

Os teams estavam assim constituídos:
Acadêmicos — .1. Antônio, Corbafo, Ache,

Ventania, Jaymc (cap.), Sylvio, Morgan, Ron-
dinelll, Percs, Cesarino, R, Cunha,

Operários — Mineiro, Aguiar, Hugo, Anto-
nio, Raul, Panconi. Ernani, Adliemár, Otel-
lo, M. Santos, llombeclí.
Escola de Odontologia x Escola de Pharmacia

de Ouro Preto
Itcalisou-se no dia 1 do corrente, na cidade'«cima, um niatcb amistoso entre os teams re-

presentatlvos dessas duas escolas, assim or-
ganisados:

1'liarniaeia: ' Cypriano, Thimolheo, Franco,
Annibal, Mario, Attila, Bastos, Avalloni, Ca-
porilla, Clovis, Xavier.

Odontologia: Aristóteles, René, Coelho,
flnuch, Archimcdes, Thcrcza, Lima, Almeida,•Sobrinho, Cyro, Carlos.

No primeiro tempo conseguiram os phar-maceuticos, apus esforços do cenler-fonvard
c do center-balf vnsar o goal inimigo, vanta-
gem inutilisada pelos odontologicos, que con-
seguiram retribuir, empatando o score.Deixou dc ser jogado o 2" tempo em vislada altitude hosiil de um componente do qua-dro odontològiço, que, expulso do campo peloseu respectivo ciiplain c pelo referee, recai-
cifrava em continuar" a jogar.

A. A. S. Christovão x Mattoso F. C.
Xo ground do primeiro, quinta-feira passa-da, realisou-se mu encontro amistoso entre

os primeiros c segundos teams destes dous
clubs, que terminou com a dupla victoria da
A, A. S. Christovão, nos primeiros teams porSi'2, e nos segundos por 4x2.

Cyclãsmo
A fesla tle 19 do Cycle-Club

¦ Rcalisá-se no próximo dia 1!) do corrente
,a grande corrida dc bicycleías organisádá
pelo Cycle-Club para encerramento ila tem-
porada cyclica ile 1910.

Serão disputados quatro grandes prêmioscom medalhas dc ouro para os vencedores,além da grande prova disputada pela primei-ra vez no Rio, que mareará o "record" da
milha, sendo premiados os seus vencedores

|còm artísticas medalhas de ouro c prata of-
ferecidas pelo iniciador desta importante pro-va, Dr. Almeida Brito.

•10SE* JUSTO.
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Fumar Semilla de Havana
é ter sensação das Libras

Um martyr do amor
•—:—

Diz elle que nãt
sobre a nossa noticia, com o primeirotitulo acima, escreve-nos o estudante Er-

Besto Loureiro, dizendo que não pretendeu"natar-se, mas foi victima dc um accid ite
¦»« casa á rua S. Carlos n. 272 E loi aó.

Daplatéa
AS PKiviEIRAS

"La slRnorlna dei clnematografo" no Re-
publica

E" uma opereta bem Interessante, comIodos os condimentos que fazem esse gene-ro um dos mais, si não principal, yietorio-sos do theatro, "Eu signorina dei cinema-tografo , que hontem o publico carioca viuom segunda edição — porque a primeira lhe(leu a eoiiipanhia Maresca & Wciss, não hamuito lempo, im Carlos (iomes — pela "trou-
te" italiana Scogiianiiglio-Caramba. A par-tilura, a acreditarmos no niinuncio, c dcLombardo, o mesmo compositor apreciadoda opereta de suecesso recente "A dliquezado liai Tabariu", o isso .só declarado é umasegurunçn do seu mérito. Kffcctiviimenlc,La signorina dei cinemalografo'* tem to-das as modulações da niusien dc opcrel.n,
que lhe fazem a audição agradável, comoainda hontem se cvldiencioli uo Republica.Ii essa impressão melhor tivemol-a agora,com a montagem caprichosamente decente
que obtive "I.a signorina dei ciheinatogrn-f.i" da companliia Caramba, que lhe deutambém uma interpretação, que seria oplima, si Nelly Gnry representasse a Lvdiatanto como cantou, e que o Tipa tivesse iteEnrico \'alle, iuiiegaveliiiente um artistamas deslocado dos papeis que agora lhe de-viam caber, mais completo desempenho. Por-
que esse aclor, diga-se com franqueza, a quevalha a nossa opinião, não pode- absoluta-mente arcar com us responsabilidades dos
galãs cômicos, pnrecendo-nos que o appluu-diriamos com justiça nos centro:; cômicos,onde mais caberia a sua apreciável sobrie-dade, como mais se ajustariam os seus do-tes vocaes. Isto mesmo em beneficio dc En-rico Valle, que é actor que não deve sc com-
parar a uns tantos artistas inconscientes
cujo alvo unico são os papeis prlncipacs-possam ou não obler dellcs a interpretação
requerida. Falemos, porém, agora dos de-mais papeis. Mizzi teve a defendel-a bri-lhantemenlc Stefi Csíllag, cuja graça brejei-ra torna o publico, sem que elle talvez osinta, menos exigente, musicalmente falan-do, é claro. Walter Grant foi um magnifi-co conde Cario, como correctos souberam serna princeza Anastácia e no Maurício Bouil-labaisse, respectivamente, Adelia Baratel-li e Cuido Murri. "La signorina dei cine-matografo" teve, também, pela orchestraohediente á hábil batuta do maestro Gius-ti, c coros, a justificativa dos ápplaúsoscom que a sua representação de hontem noHepubliea foi recompensada pelo publico."O 31" no Carlos Gomes

A conhecida revista que, cm duas ou trestemporadas, tem feito suecesso nas nossas
platcas, depois dc grandemente applaudidaem Portugal, apparece-nos novamente emscena. Foi hontem, cm "reprise", levada noCarlos Gomes, pela companhia do Eden-Tlica-tro, de Lisboa, que, pela primeira vez, a re-presentou no Rio. Agradou francamente, o
que, alias, não é motivo para surpreza vistocomo os papeis prlncipacs foram agora des-empenhados pelos melhores artistas da com-panliia que ora nos visita, os quaes não cs-tiveram aquém dos primitivos interpretesJoão Silva, por exemplo, fazendo, pela pri-meira vez aqui, 0 "31", po"tou-se condigna-mente, dando-lhe relevo c graça. Carlos Lealcontinuou no seu antigo papel de "17" efel-o como das outras vezes. Tina CoelhoElisa Santos e Margarida Vclloso cantaram'represen [aram bcni; sendo ciithusiastícá-mente applaudidas. A montagem, o guarda-roupa, a marcação do "81" são excellcnteso que, ao par da linda musica, attesta òsuecesso da peça. Nas duas sessões dc hon-tem o Carlos Gomes esteve á cunha.

NOTICIAS
A fi" recita de assignatura da Caramba

A companhia Scofnamiglio-.Clnrainba' re-presentará hoje á noite, cm ultima vez amagnífica opereta "Addio Giovinezza"Amanhã essa festejada "troupe" italianaIara a o" recita dc assignatura, eom a pri-meira representação da "O garoto dc Pa-ris", -em que Stefi Csillag, dizem-nos, lemcrcíiçao celebrada.
As fitas dc amanhã

Os nossos principaes cinemas, dão amanhãprograinmas novos. No Cine Palais por
^,evpl«';.1,ia\Fru il esl-ibisfio dc um iinpor-tante .'film", Cm cinco actos, da fabricaAmbrosio; intitulado "Amor dé inessaliiía"
?•!•'?.?. do.*'?mance Polaco de Ivan So-liietf, Eva' inimiga". A protagonista e aceebre actriz russa Helena Makowska. NoUdeon, lera o publico um exeelleiite traba-ho de Luiz Webcr, «Onde eslão meus fi-

i .<*¦¦, ° ,PrOÍÍ'''!m-*'a do Patll<; '.presenta
dous "tilins" dc destaque: "Lutas de amor"e As duas fidalgas". O Parisiense apresen-tar-nos-a "O anel fatal", um "film" degranile emoção. Finalmente, no Ideal. MlleRobine, no "Choque fatal",
Um panorama

Inaugura-se amanhã, na rua S. José nu-mero 122, cm frente á Galeria Cruzeiro umaexposição, artística; nn qual figurará ò tra-lialho denominado "A cidade moderna do
t '!°,..XX • ONS''**! do nrtisla uruguayo.1. Pelliecr. A "Cidade moderna", que oe-eupa uma ala de 25 metros quadros por 3 112dc altura, é um panorama.Do produeto das entradas serão retirados10 y para a Liga Brasileira contra a Tu-herculosc.

A exposição eslará aberta das 10 ás 23horas.
__ a companliia Alexandre Azevedo da-ra hoje as representações dn "A linda fun-ccionaria". Depois d'nmaiihã teremos a

prcmie.re" da "Simone", de Henry Brleux. Espcctncúlòs para ¦ hoje : 
' 

Palace"Champagne Club"; Phenix, Fátima Miris;Recreio, "A lindai fupaeCionnrla"; S. ,'iosé"A' rédea solta"; Carlos Gomes, "O 31" ;'Republica, "Addio Giovinezza".

-Exames de sangue* analyses
de urinas, etc.

Drs. Bruno Lobo e Mauricio de Medeiros, dnfaculdade de Medicina — Labora*», io de Ana-
lyses e Pesir -as i ROSÁRIO 168. esq. nra-ür^n^ive- D,.. Tel. do Lah. N 1334-

Consultório Medico
••»•-

(Só se responde a cartas assignadas com iniciaes)
iS. A. V. !, O. — Glcato do mercúrio n

B T. 30 Krs.; oxydo de xlueo, nmylo, ilil, II)
(ri.* ooldo sallcylloo, Iclilynl. flil, I gr. i vn*«elltiu umiirell.1, 15 gr», Applliar um pouco(le*.s« lioiniidii depois de fazer a Ini rim,

P. 1\. A, N. C. B. — Hlciirlmiiole dc
Hí.ude, üii grs,; slroji dc iioiiscuri inuvnges.
slrop dc Niipiiiinlre, sirop dc sem1, slrop' dc
gontlano, flil, 7.'i grs. De :i n -l cullloreai á
liouclii' |iiir joiir.

!•'. L. H. — líxiimc.
.1. M. — Ácido borlro, 40 gri.; água fer-

vldn, um litro. As lavagens devem ser feitas
U quente.

Mlle. S. O. 1*. T. 11. — Não ha dc que.
I». A. II. T. I*. I. li. A. — Mela liurn

depois dn lavagem liilra-iitcrlua u (Incute••aderir ler ciilcfiins. lisle iiceldonto 0 fro*
(incute com o üiibllniiiilo, multo mais ram
cnm o pcrmaiigaiialii o excopclonnl coní u
Icrebenlliina.

S. O. II. -— Não ha dc que.
M. M. de O. o S. --- A sua caria ¦'• ciior-

me (em tudoi para uma resposta nqui.
11. II. dc M. —¦ Appllquo n» (lollar-se, cm

ambas ns "Junliis", um pouco desle reme-
dlu: snlll, 10 grs.; azeito doce, 20 grs.

C. 1.. U 12. N. T. K. A. 'M. I. G. O. —
I" pnssivci. Sós nqui nunca sabemos eom
ciicin temos a honra dc falai': si ao mendigo
ou ao chefe da Nação Mm todo o raso ninguém
so poderá zangai' porque trotamos bem n to-
dos. Ií obrigado pelo "aviso",

15. It. 12. T. O. • Exame.
('.. A. M. I. L. I,. O. —¦ Deve passar pri-

meíro um dia a li ile
12. T. V. X. - ¦ 12x0me.
T-. II. L. I. A. — OIco de ende, uiigucnto

napolitano, fui 2 grs.; laiiolina, vnscllna, fia
lá grs.

S. A. fl. dc A. — Duas por dia.
F. O. I. — Sircdey recomnicmla: 1", ba-

nhos qucnlcs a 117 grãos, prolongados o repe-
lidos, duas, Ires vezes; 2", repouso no leito; II",
applicação dc: óleo dc camoinilla ciimphorado,
oleo de jusquiomo, ãn 50 cc.; tintura dc ópio,
10 grs.; cbloroformio, lá grs.

M. O. It. i2. I. II. A. — Não ha dc que.
Repita dc quando cm vez o tumcnol.

,M. A. II. C. O. M. —Kxiiine.
C. (). íi, — Aconselliaihol-o a não (ratar

i<;so desse modo; rccollm-se ao hospital da San-
ta Casa. Lá será bem tratado. "l'alam" da
Santa Casa — fala-iie de tudo...

. S. da M. — Na época do calor, sim.
II. II. dc H. — Ca depend: ou risque dc"suites" três geiiniíteií..".
I*. l\. A. dc O. — Para a hypcrlcnsão ar-

térial dá bom resultado a "liypOlbchlmi",
l.le remédio, pliréin. como todo. os outros,
não poderá jamais liiumpliar contra todas as
origens desse mal. 12' necessário que o me.
dico o guie no tratamento.

A. D. S. A. — 12' como dinheiro no ban-
••o; mais tira, mais depressa acaba. 12 não ha
cousa mais trMe para um homem do que fi-
car pobre aos trinta annos. (I .senhor está ar-
riscado a isso. (ia le menos: fuça as suas des-
pcsis em dias alternados...

C. — Não ha dc que.— Não sc pôde tratar disso

c C. — O exame do escarro
rnncamciitc, ainda não é caso

Voltamos da 12uropa e
o prazer d..' encontrar não só
c c trabalhador, um doente

cujo escarro examinámos lia cinco annos c
cia uma verdadeira cultura de bhcillos (le
Koch. A presença deste bncillo no escarro
nem sempre c indicio tão grave quanto se
diz. Vá um pouco para a roça. Procure ali-
nicnlar-sc bem e dormir uni pouco após ás
refeições. Além dá Kinulsão dc Scotf, ha o
Kcór e as injecções 'dc Ilruschellini, que si
não são um verdadeiro especifico, são um
bom auxiliar tlierapeutico. 12 "sursum cor-
dns") Não desanime!

M. A. L. A. T. A. — Para acalmar o es-
pasmo freiio-glottico: Hromiirelo de potns-sio uma graninu, xarope de ethcr, dito de
flores dc laranjeira e água-dislillada ãã
grammas. Tomar uma colberzinba das
chá tres vezes por dia.

G.-.L.^ O. da S. — Thymol e salol ãã
grammas, álcool absoluto c glyccrina ãã
grammas, água dislillada 1.000 grammas.S. A. B. I. N. A. -- Não ha de que. Tal-
vez seria aconselhável não entrar em exames.

L. L. V. (Espirito Santo) — No seu caso
o exame é indispensável.

A. B. C. — Não ha de que.T. A. V. A. R. — Notou que "cm umavista a menina do olho ú maior do que naoutra?" Deve procurar um medico, sem de-mora: Não se trata de cousa grave; mas quese pôde nggravar.
A. —Solução de stovaina a 1:1000, quatrogolas; stovaina 0,0,1, orthoformio 0 015. ex-traeto de belladona 0,01, manteiga de cacáò

q. s. para um supposilorio. N. 0. Applique
dous por dia.
• II. _1>. P. de O. — Calomclanos, cascarasagrada c rnuibnrbo piilverisádó ãã 0,40,de folhas do belladona 0.10. Divida emtro cápsulas. Tomar pela manhã emcom intervallo dc um quarto de hora.

L. 12. A. L. — Para mostrar-lhe quantoisso e complicado: Ha duas escolas. A ai-lema, que manda destruir a pelle nessa re-giáo, attribuiiub a causa desse phenomeno auma circulação local viciada. A escola ila-liana acha insuffi.clenlc esse meio, porquedepois de mezes reapparece o mesmo incom-modo, e além da destruição da pelle, tratardo systema nervoso, causa do mal. Deorigem será o seu "mal nervoso"?
B. A.R. A. T. A. — Seria preciso saLersi doe a pressão, ao longo do trajecto donervo.

M. T. U. dc
H. M! de A.

aqui.
S. S. dn C.

foi positivo. I";
para desespcii
ainda tivemos i
vivi., mas foii

20
de

12
50

A. C. 1',. — Nflo lio ile qne.X. dn S. — Nm. Im ile «mu. Ma» o senhor
ainda nflu pode "enlnr bom".

11. It. A. /. 1. I.. — Trata-se, provável-
mente de pequenas pedras siiuadi- titrAi
(paiie iiiit'1'ii.i dn iirciulii tleiilorin) du- pri-
metros qu:ilro doutos da frente (do mixillar
Inferior), eniiiiilcliidii por umn liiferçiio th
rolro-bocii,

Mlle. I). A. N. S. F.. V. S. Ií. ~ 12' sym-
pluiiin .ério, Abi sc traia dn affccção (In que
vás eli.imaes "veiu" e que nós clinmiiiiios"iiiicrla". Dciniiianilo ti eiitriir em trata-
incuto, a sua perua pôde Roffrcr scrlamcnlc.

.1. A. C. I.. — Sulfurctn de sodlo, dll» de
liiiryo, dltn de istronelo Ail cinco graiiimas,
aiiiylo Ia griiiiimiis, cal pitlvorluadn !•'• gram-
mas, l'iu pouco (lesse jió, nmassndo cun'iKiiti, nppllén-se no logar por dous mi Ires
minutos, Depois In va-se u iippllcti-sc um
poticp de vascllii.ii

M." T. (!, - Lxamc.
C. A. It. It. 12. (1. A. I). O. II. — Por

que mio dovliinios rcspiinilci' á sua carta?
(ilirlstn foi pobre. I2ssn ferida que lem ua
perna ha seis nnnos é devida, certamente, a
innlc-.li.i dn |inligue, Nflo o qiilzciniu alleiidcr
ua Pollcllnlco? Nós lir.i medicaremos dc
graça, o cuide .br. cinco filhos...

C. A. It. M. 12. N. - Tliydcnol Roelio
cinco gramuins, resorcina unia grninmn, lano-
Una 2,'i grniiimi.. azeite doce IU gramnvis,
ligiiii dlstlllodii áo gnimmiis, Apiillcnr dc ma-
Ilha c á noite.

A. M. li. 11. - 1'xnnir.
•I. O. de A. — Acidò Kiillcyllco duas gram-

luas. enxofre precipitado, salmo de potnscaãã 20 gr.immiis. D.e modo análogo.
I. S. A. Ií, 12 L. — J2ni|)lruformío (Ires

apiillcaçòes cm dias successlvos).'
C. 12*. L. 12. S. T. 1. N. O. - Exame.
12. F. G. (Campos) —• Não é caso para jór-nal. Em todo o caso experimenta irrigações

quentes com um papel dc mu gramma de per-
inangnnato de potássio cm seis litros dc
água. Isso lios vezes por dia. 12' necessário,
pniém. o exame local. Talvez seja caso paraoperação.

F. L. — Estamos informados de que bre-
vcmòntc serão annunclados,

V. — lLxnmc.
dc T. -- Não ha de quo.
N. I. O. 11. — Idem.

11. .Y. — Impossível,
de O. — Não hn de que.

G
L.
12.
A.

T.
N. — N
não sc

in comprclieitdcu? Aqui Iam-
podem explicar muilo certas

Não deve temer, pois não se traia .le
rave. 12scrçva-nos de novo repelindo

sc tratar
tão bons

pelo
me-

po
qua-

jejum

que

D
I*
S
M.
V.
N.

bem
causas
cousa
tiiilos os symplnmàs,

V. Y. Y. — .".'nu é caso para
lornnl. Abi, cm Minas, não lia
dicos?

S. A. N. T. A. — Tnnnlno 0,50, enxofre
precipitado duas grammas, oxydo de zinco
2,50, amylo tres grnmmas, vaselinii 20 gram-mas. Applique sobre o logar, depois da ope-
ração.

P. da S, — ,lá não sabemos dc que sc trata:
Os coiisiilcntcs são muitos.

V. R. O. i). o. N; A. L. — Comece pelasolução fraca: Indo. 0,ã0, lodiirclo dc potássioO/iO, ukoo) :, lill-' '10 c. c. Dciiois ile uns dins
passe á média: Iodo 0,7.'), iõduretò de polas-sio 0,80, álcool n lill1' -10 grammas; Nos .últimos
dins, á forte: Iodo num grninmn, iodiírclodc polassio 1,50, álcool a OO" -10 grammas.Com esse mclliodo o rc.siillii.do é... quasicerlo. Pelo menos é superior a todos alé
agora empregados.

!•'• R. — Aqui não sc podem "descrever."
regimens: oçcuiwm muito espaço.

L. N. D. O. J. — Duchas escossezas.
O. I*. R. O. — O sublimado tem acçãodeletéria sobre o nervo óptico; quem está

nlfectadò desse nervo não deve usnl-o.
C. A. (Amorim) — Tem o inconveniente

dc trazer o enfraquecimento do estado geral.
Mme. D. — Passar uma esponja embebida

cin: Sublimado corrosivo cm solução a 1:100
duas grammas, álcool 10 grammas, água derosas 40 grammas. agna distillada 4ã0 grani-mas. No dia seguinte molhar uma compressa
em: Hydráto de chloral cinco grammas, hy-
drolato dc rosas 100 grammas, água distillada
lãO^ grammas; e deixnl-a no logar.

I*. de A. — Não é possivel.C. A. B. R. 12. — Mas, desde quando?O. R. I). M. — Becorrcr ao uso da ova-rina. a qual deve ser usada, sob fisralisação
medica, c, por isso. dcixamos'de dar detalhesP. IV. 1. N. C. 12. 'A. A. — Não ha de que'P. A. R. Q. - A's refeições.'

!•'. O. R. M. — Não é 'syinptoma 
alar-mniile. mas convém estar em guarda.A. M. N. — Exame do sangue.

L. U. C. I. A. (Uello líorizonlc) — PoisDadas ns informações complenientares
que teve a bondade dc mandar-nos, vemos
qnc é caso pnrn ser tratado pelos médicosdahi mesmo, porque depende não só de • ex-ame, mas também de fisenlisaçãò medica du-rante algum tempo. Medico do lti
quando muito, vel-o uma vez e darS. A. L. O. M. E*. - Exame;

•I. O. S. 12'. — Não hn dc. que.N. 12. L. S. O. N. (.fniz de Fórá) — In-ternamente emulsão dc Seott, xarope iodo-laiinico. Injecções de arseniato dc ferro so-luvel Zambcllctti ;.(1? gráo) por. via hvpüde

bem.

ío pôde,
parecer.

nu ca;
II. L. C.

mago? Nós
C. A. M.

dico.
S. A. R.

ler-
Tem certeza de que ó do esto-não temos.
Deve mostrar isso a um me-
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espera PATHE' ¦*
Amplo,7 cindo,

("(in for lavei
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Segunda-feira^ Ailiança suprema\Segunda~teira
F03.-FILM CORPORATION PATHu"-'RliRES

•SUAS CELEBRIDADES!

A \âm
máscula
sem par
Jtragco
mundal
incompa-

ravel
artista
senhora

0 anii
do

era
mais

remiine-
radü

\VILLtAM
Dous films admiráveis

FOX — expõe
Lutas de amor

Recrias innjoslo-iui c cnipolgnnlo." tln rude vida <
mar, rcdi-iiin ó llilclliliuiq rio ii-.-iiiii|.I.i. Perfeição i
..iiijiiiitii —Tlieimt IH.liU.l.l.S piutcge Cupidò c
vjnciilo por Venus—(Üucu ii to?.
Hsln exfiiitiiçâo_•'• siilllciente pura jnsiificar o vo.N popitli

0 gesto
mus

fino e
incom-

prehen-
sivel

FAU
i

:um

PATHÉ ¦— apresenta
As duas fidalgas
Uma interpretação dupla maravilhosa
,•,..,,.,.,,,, . ' "''< eooperaçfio iligna ile mençãoi.s.oi iii.it, vjolciilu na acção, eicgumo no porlo.KKMM. o limjiliilu nioilcrno, n cynicó inlclligçnte,I.KVPIIIQM de |.i eom jllii 1'rni'iciiisi'—-jiiiiii'» ai-tos

Quinta-feira, ') de novemliro— Uma datan reter — Estréa de
MISS ELAINE (IVari White)

(A lioruinu uns Mystòrios do Nova-Voiâli
nas AVENTURAS DE ELAINE - ik serie-

Trágica iiacoiisfui.

;, álcool 100 gram-. »(grammas

lia dc que. ¦
- Lava-ícns quentes, Ires por•sinos elementos).
C. O. — Isso é cousa

mas, glycerlnf
mas.

T. A. — Não
1. 11. I. S.

dia (com os m:
•I. O. T. 13. C. O. — Isso í' cousa lalvi

para*cirurgia. Em todo o caso o senhor 'nulici
deixe corlar, seja o que for, njíles dc ensaiai'
os meios conservadores. Si será unia "goin-
ma" — não é logar muilo çomnium; mas
pôde ser: Nós não a vimos.

F, L. .1. — Ainda não eslá curado. Volte
ao medico.

D. Ií' l*. S. - Ora, um ''Deus*' que "fica
desanimado em esperar a nossa resposta"! —
Ahi vae: Não recebemos a sua carta, Queira
escrever-nos dc novo.

A. li, C. — Talvez não sc fralc de nada
disso. 1'iscnlisc as evacuações: Não terá "hi-
chás"? O tratamento dn menina, cm relação
nó outro fado, só poderia ser aconselhado
após exame. Não se jióde encher unia creança
de remédios só pelo desejo de "fa/.cr figura".

L. R. S. — Não lia de que.
.1. O. V. 1. T. A. — Aqui? Não...
Ç. O. N. S. — A's refeições (um pouco

antes: de 10 a 20 minutos).
.1. I'*. 1**. — Deixe o alho: trate primeiro de

saber si não lem syphilis nervosa (cerebral).A. N. 13. "tf. — E' uma mistura dc mansa-
nez, extracto de cápsulas supra-renaes c fer-
ro. E' um bom remédio,

C. A. R. T. M. de A. — O pepiodin, s! o
encontrar. No caso contrario: xarope iodo-
tannieo.

M, A. R. Y. D. — Cbloroformio 10 gram-mas, ethor '20 
grammas, álcool enmpliorado

e ngliii de Colônia ãã llll) grammas.' 1'ricções
lombares de manhã c á noite.

S. A. N. T. I. N. II. A. -Que aconselha-
mos? Deixar correr normalmente os fados.
Abster-se de tudo: Ila perigo dc vida!

S. A. SI. L'. 13. L. — l''sse remédio não
serve só para os tuberculosos:' Ií* um excel-
lente fortificante para qualquer estado de
fraqueza.

(¦!; O. M. O. — Como, dizemos nós, quero senhor tratar disso aqui?
1'. SI. 11. — 13' preciso exame medico, poiso senhor iiçcu.sa dores de coração, ponta'dade lado, etc.
1<. I. L. I. N. T. — Sublimado corrosivo

0,20, resorcina, hyilraln de chloral ãã quatro
firammas, oleo de rieiiio CO grammas, essen-
cia de violetas n, s. álcool ]»() grammiis.Dr. T. .0. R. II. 13. S. - Não tem mais
essa-importância. Isso dizia Khrlich ao prin-cipio; é a razão por que muitos profissio-naes, aliás distinetos, ainda hoje não empre-
gani esse medicamento nesses casos. Nós vi-
mos na enfermaria do Dr. Sylvio Mimiz
muita nephríte ciirhr-Se eom esse remédio.
Não tenha medo!

A. N. N. A. — Passa, muitas vezes esse
praso, más geralmente só de alguns dias.

A, R. M. — Exame;
C. O. L. I. C. — Uma colher, das d

de duas em duas horas.
V. Vi V. V. — Falta de memória, ccpha-

'ANoite Mundana
'V.V/173/?.SA/*/QÃ

Fazem annos amanhã:
Os Srs. Dr. João Hstacio dc Lima Braiiffítò,Oscar dc Almeida Gama, Renato de Magalhãeslavarcs, 1" tenente Elysinrio Pereira Pinto,o nosso estimado companheiro de redacçãoEiiricles.de -Mattos; Mlle. Laura, filha do Sr.Ur. Rodrigo Octavio.- Faz annos amanhã o Sr. Servulo Garcia.1-az annos hoje a senhorita Stella No-

gueirn.Faz annos hoje o Sr. ArmandoSampaio, empresado no éonimcrcio
praça.Faz annos hoje a Exma. Sra. D. Isabelde \ aseoncellos, esposa do Sr. Anlbcro deVasconccllos.Faz annos hoje Mine. Ií.micralda i*ran-dao Guimarães, esposa do Sr. Lhristiano Gui-maraes, f;.'ii:c:oiiai!o dos Correios.--Faz annos hoje o Sr. Ignacio Slotla Vc-çanha.Festeja o seu anniversario natalicio Mlle.-aura Auslregosllo, filha do Sr. prof. Dr. An-tomo Austregesilo, dn Academia de Letras.-- Passou no dia ,'i do corrente o natalicio(10 travesso Irnpim, filhinho do Sr. A. \ '
Fernandes, residente em .luparanã, Estado dá
CASAMENTOS

Pinto
desta'

Ixealisou-se honlcm o cnsainenlo do Sr. Dr.-lerbert (lc Su Antunes, clinico cm São Pau-
p, com Mlle. Paula Vieira de Carvalho, fi-llia ilo Dr. Sebastião Vieira de Carvalho. Osnulieules seguiram honlcm

Paulo.
BÁPTÍSÃnOS

mesmo para Sã/»

Uapiisiiu-se honlcm na egreja de Nossa Se-niiora dc Copacabana o menino Norbcrtino
primogênito do capitão Norbcrto Cvpreste MaJreirn e D. Máxima Gonvèa .Moreira*.
HF.CEPÇõfíS

O ncfineiiiile desta praça Sr. Guilhci-mo•M.illins Malheiro • transferiu para o próximodomingo a.recepção que costuma dar no uri-meiro doiuiiiso de cada mez, no seu palaeeton; rua. Vo untarios da Pátria. Essa transferen-na loi determinada pela inoleslia de Miu-u.Slalhciro. ^^
FESTIVAL

:le sopa,

léa, íiisomnin.
A. L. T. R.

cool a 90" 30
— Exalgina duas grammas', ál-

grammas, xarope de cascas de
laranjas amargas 100 grnmmas, água disiil-
luda 00 gramma:;. Toma-se do mesmo modo
que o outro.

fi. O. R. V. - Exame. .
D. O. R'. — Não ha de que.
V. A. F. da S. — Não é ainda completa.
S. A. L. V. A. D. O. II. - Applic.ir: Car-nonato de sódio (solução a II °j") 170

mas, glyccrina neutra 30 grammas.
R. 1. M. A. ~ Não

assumplo.
K. C. T. ¦— Como

Exame.
T. S. C. — Exame.
C, O. JJ. L. II. - Ecor.

Ir passa*: uns tempos fórá
E. S. T. A. N. Ti K.

grain-
é possivel tratar deste

diagnosticai' ISSO '

llealisou-se hontem, no Democrata-Clnb, cm

peças thcalraes e um variado o interessanteintermediário. O tlicalrinli,,- achava-se Ssendo o homenageado bastante felicitado
JANTA RES

A Sra. .o Sr. capitão de fragata Souza o Sil-va, deputado federal, offereceram hontem uniiin ar cm sua residência, ao Sr. Dr. ErasmoCallorda, diplomata imiguáyo, c sua Exmaesposa. Compareceram ao jantai- os 
'Srs.'

deputados Afranio dc Mello Franco PedroMoaçyr, desembargador Nnbuco dcsenhora e Joaquim Osório.
VIAJANTES

ic Abreu *

De Santa Catharina chegou hojede Andrade Júnior.
LUTO

o Sr. .Ittèu

Falleceu
ção Neves'in Neves,

13. Seott
do Ilio.

— Lave com

repouso.

•»••
Emocionante exemplificação do despeito de umai i • , • t ¦ • ¦¦-- --  mulher, profunda observação
psycliologm de uma alma cuja consciência paira alto, escudada

dos estoicosl pela égide
da

branca

Rica
Chama-se

-W£}»)*í#0-í'-

enscenaçao de quatro actos violentos
a attenção para o heroismõ de HBBA THOMSEN ao alijar secorcel, cm furioso galope irrefreável!

ue um

Lede a descripção no «Jornal do Com

aca-

hna; çrondes lavagens: 10, 12 litros. Ellesvao embora. Depois dessas grandes.'lavagens,calomclanos. Quando interno do Dr. Daniel(le Almeida vimos um caso cgiinl': Tambciri seviam os vermos dansar sobre, a carótida, emunia mulher vinda do interior. Pôde tratarsem susto. Em uma semana eslará tudobailo.
S. O. N. H. O. S.molcslias do esf'õmago.
íi' í\' í!' ]i- M- ~ Ató •'•os Í8, 19B. O- It. G E. S. -Não-ha'de
M. O. Ç. A. — Idem.

>.,A. R. O. P. 13. _ Infelizmentenao e para xarope: 13' para cortar.J. O. T. 13. C. O. - D,tas, duas chegaram eslaresposta acima).
V. G. P. M. — 13ssc remédiomanha em jejum.C. A. P. I. L. - Piloc

Vnl* 
',cco''<o de jahoraiuli e100 grammas, tintur

Talvez se trate de

annos.
que.

o caso

qualro car-
- • (Vide a

:is suas
semana.

toma-se pela

em Minas Mlle. Maria da Concel-Bnndoirq, que fazia parte da fami-
*.':,,., r ?{"?;;,-9"0 d'El-Rcy, Estado da'Minas Gemes A finada era diplomadaIvsçola Normal da referida cidade. pela

Um restaurante onde se
come bem

«í? A Gruta do Norte continua a ser oponto preterido pelos que apreciam os bongaçcpipos. Efiectivaniente, o conhecido res-tauranle da praça Tiradentcs 77 faz
que essa preferencia se justifique. Seus pro-prietanos Srs. Villela & Oliveira, não dor-mem sobre os louros da victoria, o quenao so consolida a freguezia dos seus pri-menos dias, como a dilata: São justificada-mente apreciados c afamados os pratos ba-luanos e as petisqueiras á portugueza daUm a do Norte, que tem a acompanhai-osC/Zi°T 

\ru?' di;e,ctamente importados
pelos Srs. Villela & Oliveira .

mercio» da manhã •

rpina uma gram-álcool •, !)()<. üã
cnlni-th üS J1 tlC ln0lóc* <lila ('c "•<,si-c.ilon.i na 10 grammas, ácido salicvlico Iresgrammas, essência dc 'violetas 

50'•-• s: Q. U. 13. S. I. T. OA. P. A. 11. — Kionc. Dósczes de edade: dc oilo a 10dóus annos: De lü a 1õedade; Dc lã ;t 30 sotasS. 11. A. N. — Euder
em dias suecessivos.

NOTA — Ainda fica• ; ,. l"-'i'»..i ...inuis cartas nuresponder. Po/l!mnC •¦"

graminns.- Exame.
cs: Dc seis me-

Solas. De um a
golas. Acima dICSS.I

rmoí: Ires npplicaçoes,
ram muita'edimos um poucoaos nossos consnlcntcs

DR. NICOL.it:

i cartas
de pacienci
CIANCIO.

Os
sem

Mario '
rua Sá 11
quando
sidencia
á ruii
menle nggrcdid
ci.do. tendo um

que apanham
saber por que
xcir
197,

íoulcm
dc fazer

Clariiiiuiulo

a de Carvalho, residente Ana estação do Encantado,11 hoite voltava para sua rc-a barba em um barbeirole Mello, foi inopinada-
a luos por um desconhe-dos projectis attingido as-costas do lado direito.

A viclima foi medicada pelac rccollicu-so á sua residência.A policia do 20° districtomento do for li-

Assistência

teve conbenU'
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A NOITE .«Dominffò, 5* le Novembro dò Í91G ¦Md*

i2$boo

20$000

9^ono por mez

15 $ooo por rrtcz

32^000

GELO
EMPRESA DE ARMAZÉNS FRI&ÒRIfICOS %£
AVENIDA LAURO MÜLLER N. 431 ** Telephone Norle 1.355

ENTREGA DIÁRIA A DOMICILIO
Àsslghaturas mensaes de qa pedra ou 12

ItilOS iiiiiH.iin».
Assignaturas mensaes de t pediu ou 25

kilos ,,,,....•••.•.•>•••>••••
Assipnatutas semestrnes de i|2 pedra ou 12
kilus

Assinaturas seniestraçs de 1 pedra ou 25
kilos »• • 

Assignaturas por coupons, I tonelada
Assinaturas por coupons, 5 toneladas: 75^1, 80$, 90$ c

ioo$ooo, conforme a consumo diário

A Empresa faz saber ao publico c aos
seus clientes que acaba de tomar provi-
tlencias que lhe permittem garantir um
perfeito serviço de distribuição de gclo,po~
detido attender a qualquer pedido que

lhe seja leito
A Empresa dispõe também de espaço cm
suas câmaras frigoríficas, com tempera-
turas adaptáveis a cada mercadoria, po-
tlendo portanto receber qualquer quanti-
dade de íeijào, cebolas, batatas, frutas,
pelles, queijos, manteiga, conservas e
quaesquer outros gêneros sujeitos a de-
terioráção pelo calor, assumindo respon-
sabilidade pela sua conservação, de ac-

córdò com a seguinte tabeliã :
TABÈbbA ÒÈPREÇOS PARA ARMAZENAGENS

1

Teolcloü raocl*»riioe»lll
«À' Americana» recebeu uma collecção belllssirhal Filós, rendas tinas, fitos «picot»,
todas as larguras! ditas lavaveis, bordados finos, meias fio de liscossia parn creançás,
gazes, cambraiaslisas e bordadas, voile cores lisas, a. 2$ 5 00,3^000 e3$soo! Grandw

saldos de vestidos para senhoias e cteançasl

-jt^.OVHIp^.S'. K»lt<Oltn.OOllSK f:i!l%*»lSF. E-

60 URUGUAYANA 60

IQUI DE rENiMES
6 de novembro

Na antiga casa
E. Samuel Hoffmann

13 Travessa do Rosário 13
JÓIAS

Das cautelas vencidas, po-
d«ndo or, Srs. mutuários PttíflP-
suar ou resgatar suas cautelas
nté a liora de principiar o leilão.

81911 III

Taxas pot* votume»
MERCADORIAS PESO I lavi.1 "^ | 30 dias

luxas pur kilo

MEIICÀDOIUÀS | TAXA | PRAZO

Frutos verdes)

Frutas scccasi 1
1 atí 25 ks.

f.ustaníiaF.elc j % a 3~> »
Corenes

lül 30 a •!.' )
Batatas  CA

,,, \ .lü a 05 1 §700
Queijos jí! I

IÍS\ CG a 85 i' 5800
Manteiga  r?

l2 Süa lu5 £ 1S000
Bacalháo... i~

|S 
'toOa 115 i. lÇíiOO

Camarão scc.l
I 110 a 125 i 2S0ÒU

Carnes salgs.l
\ 120 a 135 » 2S5!l)

Toucinho.... _—

1'resuiitus

Banha  L 1>-
I

»-—1

Carne verele.

Peixe fresco.

Para 1.000 volumes *|
::CüIltü ile 10 o/o

(Ilosf.
(Cohjj
(ItftSl'.

ííoo:!"'"'5""'"" (Cua?-
Peixe Salgado

Ç500
. , Oallinaccos... '.".s,
$C0íl (Loiig.

I Ovos
I'Cebolas

I Vimos

Pelles confeccionada?

Tabacos...

Legumes

Leite e Creme—Litro

Cerveja-liarris 25 lils

flores

SOÜO
$050
So:í(i
S05 i

sil.-.ll

S0:!0
SlC.li

$020

SOÜO

l$000

$100

Sojo
$030

SIGO

/"Scman a

30 Dias

• Semana

.10 dias

» »

> )'

D n

Scniiuia

»

llSIUItlO i. SllípOPíOrio Liei hico-Ma-
(tnoll.-o «lo llr, Wilson Cura Inful-
uvei .; nlisnlulanienlo rorin dói" ult-
GiiOS riiinii|ui'i-iil..' por iiinn moci-
ilalia iles-cgrailti ou umn velhice
[ircin.iiurii.

DEPOSITÁRIOS
ME RIN O & Ç.

llU.V 110 OUVIDOR. 103—Rio
Ki-iiii'iU'iii-1- catálogos desta

appareiho. Kçjirosciilaiilo em São

iflKUASBlO L0URK5R0
IUW 15 Dl- NOVEMBRO n. 7

A NOTRE-DAME DE PARIS
Grandes saldos em todas as

secções a preços sem prece-
dentes.
Oficina de costura e talUeur

pour dames

MIISIJUUIMS V l>0KTU(ilM
1'iliiil iln cam llarrocni Tal. UOTí N»jie.

105, run do Rosttrlo, IOO
(CNtlU. OUITANO* B AVENIDA)

CASA MAilll/. IVIillill. ISM .Villn
i8i, RIM DO HOSPÍCIO 181

(i-iiiil.i da rim da Cunctiçttu)
AM\MI\ AO AUlÚÇOl

Salada tle vitella a portugue-
2»,bacnlhúo A bisciiinhn, tii-
pns ií moda dò Porto, bifes Ue
carne secea ao Rio'Grando»

AO JANTARi
Pim' de ervilhas, frango au

matclote," perna do porco com
farofa,pcixadas e bacalltoadas.

Todoi oi .lias u%ii»i» frosem, inoxi*
lliües o c.ii,;i .

Vnricil.iti.i om loginnoi paiilliUs.
Vinhos superiores. Cliopp

da lliinscntica.
lijtaa emas o»tilo abertas aos doiiiiui;»»

e forliiioii
Manoel Fornandcs Barrocas

inli|iiiiiilii mi hcreiliinrin om Iodas iu
iiliiiiilr-liii,'"" .. Illioiiinalisiiio, Ee?e-
ntii , t.'l.-<-iii-.. Iniiiiiies, Dures iniisi-u-
inios .! ósseas, lloriti .Ic laiici.-ii no"-
.lurillis, <-l-. d 1.1'ia-! iIii..'iii;íi- resui-
IiiiiIc. de líiipüroziís do Énnguii,

^f curnm-so Infiiilivolinoiitu ciiin —.
Cinco i|ú'o com mn s.í Irusco faz dòsiinparoccr qualquor niahilostnçftp. Uma

eollier após as reieiçOes. Em lódns as pliarinacias.

fl L*\9m

•MM***************************™**********91
Rheumatismo.sypliHfs c impurezas
IIO SANCIT.—Cura s.'gurá o r-llknz
p.loiijaiiiadú Uni. do BumirinSalsado
dc Alfredo .1.» Canailio—Milhares <le
ntlostiulú—V vonda nas l»ias pliar»
innc|iu a ilroRorlitt do Itio odos Es-
i,nln'-li.'l".íii.i: Alfredo <ln Carvalho

.vC- Primeiro do Março ii. !o

MUITO ÜTILÜ!
Iv indispensável nn qualquer casa commercial ou parti.

ciliar a existência il<; um superior cofre de m;» M. W.Amr
ricnno, registrado sol) o n. 11.Í17. P'>IS«' «' ""1('° .inove 'l"a
traz avcrdadolra felicidadeíòtrnnqitillidadeerm qualquer lognr
onde se encontre o iuBtaincnle o unico melo do por n wilvo
piNHEIROiJOlAS.DOCUiMENTOS, PAPI-IS Di: VALOR
OU LIVROSíí Rnhhtí denudatílososRatimos <ni »!«• devastado-
res incêndios. Por estes motivos tiio justificáveis équo todaaias
pessoas nilo devem estar nem mais um só dia sem um superior
cofre Americano emitia fogo o roubo, podendo adquirir a
dinheiro ou a prestações por preços sem compotencia; encon*
tianilo sempre no deposito da rua Camerino 11. I0.|, etnstock,
cofres, do uma ou duas portas com segredo e chaves <• «Io
qualquer tamanho, assim como se acceita imcomnuiuln ilo
quiilquar cofre dc dimensões especiaes e portas para cas;is
tortos.

UNICO DEPOSITÁRIO

PENHORriS
Leilão de penhores

Km 10 «!•• novembro do 1010
A. MOITA '• ÍRMaO ;>, boceo .1» Bosailo,.'.
dns i-aiilrlus vencidas p"<l Insei nliir-
ma.ias ou resgatados ató

lü;ÜlESÍ ¥1 I

BINT1STA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião .!eali«-

Ia |líla raeuldndò il" Mcilicinn .1» Rio
de Janeiro,,com longa pralicà. Tralw-
lliu* garaiilidus. Coiisullas diarlainciite.
Consultório, rua dn Quitanda 11. -is

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
DIRECÇÃO DO INSPECTOR ESCOLAR

iFrancisco Furtado Mendes Vianna c da professora D. Ra-
cliel de Moura

Professores: Os d i recto res e DD. Adelia -Mariano de Oh-
veira c Luiza de Azaiiibtija V. Ferreira.

30, RUA GONÇALVES PIAS, 30 
'•

Compra-se
(jualiliier qnanliiladn ne jóias velha»

Som nu sem pedras, de qiiali|ili'.r valor o
«inicias ilu «Muni'- de Soecorro'*', paga-so
bem, na riia Oontalves Oias n. 117.

Joalheria Valaní m
Telepliono 00-1 Central

%\* IBMraSSSmttAtZSBi ***********T-*mm%9 ^krnfl*********

Mme. Alexandre
Massagem, manioure c pedicure
Rua S. José n. 1223 sób.j

Telepli. 3..|i<) Central

Belieza do rosto e cabello
Não pode haver verdadeira lielleza sem uma

hoiiila pelle
0< preparados scicnlillcos .1'- Mine 1'inlu, iipprovados pela junta de liyRicne,

rom ulti sliidos .!« diversus ine.licns e numerosos cllõulcs, mio uí mais ulucazes
para » Inilaiiicnlu dui cabellos, du pelle, das rugas, bardas, craves o espinhos
do tiiítu.

TINTURA DALILA
Para a coloração rápida v. iiíaltemvél .Io cabello

Todos eslòs" preparados voiideiii-se o ilâo-soprospcclos explicativos nas casas
sr^iiinle.'.:

Coelho IlaslosMS Coinn.—Hiiii dò» Ourives, 10; Garrafa firando - uiugiinjana,
CO; Ou-a Cirio.— Ouvidor, 1811; Cainlsiu-ia C.niiiesi—Travessa S Fnuiçisco, !iu;
Diogann llasios --Sele do Setembro,90; Ç.onçalves Dias, 00.—:Avenida Kío Branco
IC. Aticndc-sca pedido» peio telcphoiie I .SUO.

Prisão ele ventie, dores dé cabeça, digestões diílkeis,- t.ilta
de appetite, cnjòo, zoeiras nos ouvidos, mollcsa, etc., nüo

existem para quem usar as

PtKiüas Reguladoras Silva Araújo
DUAS AJ NOITE

ElTeito certo e suave—Vidro i$5oo

,. Mjil j J1P ™!
l'ii/.-so qualquer postiço dc
ai to cuni cabellos cnidof
ponteado no solào US00O
(Mniii.-iu..-)— lialii-

lucntdditsiiiilins !!S0(i0
Jlassugòús vibj-ato-

lia»,' a|ipliiai-íiu ÍS00II
Tinrina cm cabeça 20$QU0
Luvitiiciis do cabeça

u  2S00Ú

Pòifiiinariiis Unas pelos me-
lliores iireçii?

Salão cxeliisivaineiilo paiiil
fi-iiIiiiiiis l!n-a ANOIVA,.li,
run Itodrigo Silva UO, antlgii
Ourivi-s, entre AssnínlíTòa .'II
gele de Setembro. Telepbone

l.u-JT, Central <

I0Í, MA CAMURINO; IO!

«li il!
Aviso aos Srs. pães do» alumnos

Na qualidade de proprietária do Fxicrnato Maurcll, com-
múnicó aos senhores pães dos alumnos que deixou a direcção
deste estabelecimento de ensino o Dr. Oswaldo !3oavcntura,
continuando entretanto as aulas a funecionar com a mcstiM
regularidade c o mesmo corpo docente.

A proprietária
AnaSia Maurell da Silva

EXTERNâTO B0AVENTÜRA
Direcfofi*, Br. OswaSnSo Boaven^ura

Cursos de preparatórios e cursos primário
e interuicdiario

SiSS ACLívS DIURNAS is nocturnas

Cabellos brancos
Csae lirilliantina «triumpliõ» para acas-

laiilml-os. l-ni-c" ÍISWJIJ. Vciule-so nus
»cgu|ntcs pci-rnuiariiis: Dnzin, .Nunes,
Casa Postal, Ganafn Grande, Cirio, liei'-
mannv e drauailo .v C. <¦ cm Nietlicroy,
drogarias lliircellos, Mixta e Lopes.

leiraii [as

Contra a Asthma
i REMÉDIO de ABYSSINIA

cm Pó o Cigarros.
Allivia instüntanoamente.

fl, Hoe llombusle, 1'nrh. — Totog Ph'".

Companhia ds Loterias Naclonass
do Brasil

EslracçOes publicas, sol) a fisc.ili-
snção ilo finverno federal, ós 2 1]2 e
nos snbbailos ás !) lioras; ó run

Visconde de Itaboraliy n. 45

Amanhã Amanhã
337- 25"

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

. Introduzida no Brasil desde
1865. Premiada na Exposição
Universal de Paris cm 1889
com MEDALHA DE OURO.

Sua Iftlachaeo 92
antiga Cerveiaria Logos
TELEPHONE 

' 2tf 1

Dií (Em fôrma de pó)—Cura
M-V catmga, suores tetidos das
a:;illas, suores dos pés, etc.

Caixa: 2$5oo.—Depositários:
Theodoro Abreu, Voluntários,
2.)5.-Bragança Cid. — Hos-
picio, 9.

•—

(l A K A G E 12 LI T li
Àiitóinoveis de -10 111' para pas-

jcí-is, oxeursões, etc.
Telephone 476 Su!

ACABM DUOMiraClQ
FUNDADA EM 1902-PRAÇA OUI.NZI- DH NOVEMBRO

1 TlVTf C* A in.stituiçííode Ensino Superior de Conimei-
R I W Sl^A, cio, no Rio de.laneiròjqíie confere diplomas^^^^dc «caracter ofiicial» (Lei Federal 11. 1.33})
dc 9 de Janeiro de 1905).

CURSO OE FERIAS
para, preparo do exame de admissão e matricula directa n3

segiiiida série do Curso Geral (dezembro a marco)

ãmaii BMri&as e Hfocfaraas
ENSINO ESSENCÍALMEMTE PRATICO —

PECAM PROSPECTOS

e.

HOTEL AVENIDA

Corp® Oiosesite Or. João Fübsiic» Gas-
tão Ruch, Mendes de Aguiar, Arthur Ttiiré, Âlvars
Espinheíra, do Csilegia Petíro 51—prefsssor Brantü
Hcria» da EseoSa Narina!—Brs. J. ^astrangioíi ©
Oswaldo Boaveníura, contioesdos professores.

RUA DA ASS>%22. RUA DA ASSEMBLEzA, 22®
RIO DE JANEIRO |

Leitura Portugueza
Aprcnilo-PB a ler em "0 lições (do

meia liora) peln ni Ic marnvilliosa .Io
granile poeta Ij-rieo João tle IH-us.

Vontade o nicmoiia, e todos apreiidom
eui 110 lii.:õcs, lioincns, senhoras e 'cre-

iilirns. Hxpliciulorcs: Santos liia^ae Vio-
lelii Urasa.

H. J0S1-;' M, 1 andar

D1NBEER0 SOBBE MiM

CAUTELAS DO MONTE DE SOCCÔRRO
CONDIÇÕES ESPECIAES _

45-47, RUA LUIZ DE CAMÕES, 45-47
Casa GONTHIER fundada em ÍSS7

HHnrv & Armando

CAFÉ' SANTA RITA

Por 1S600, em meios

Deaals de amasliã
K

345 12'

lliiailo Acio n. 8'l.Tè.opJio'iio 1101 Norle
o rua MarOi.-lial 1'loria'uü, 22. Tòieplioiie
112-18 Norte.

LAEL&UInMy WHl^LL mi mim
FUNDADO EM -1906

Proprietóatóe life leistaSsa istiteearels sia SâSva
\ulas diuriii-is e noclurnas. Cursos de Preparatórios c

Cursos Infermed ario e Primurio
CORPO DOCENTE : Dr. Agliberto Xavier, do Pedro

II; Dr. Ennes de Souza, da Escola Pòlytecllnica; Dr. Antônio
Leite, do Pedro II; Dr. Paninhos da Silva, do Pedro II; Dr.
Pedro do Couto, do Pedro II; Dr. Arthur Thiré, do Pedro
II; Prof. Guido Monforte, da Universidade dc Pehnsylvania;
Dr. Mendes de Aguiar, do Pedro II c Dr. Americano do
Brasil. .

DINHEIRO
Emprcsta-se sobre jóias,
roupas, fazendas, inetaes,
pianos, moveis e tuno

que riíjireseiUe valor

Rua Luiz de Camões n. «SO
— XliLIilMiÕNÍTTsn-2 NOriTli

(Aberto dns 7 Imrns d:i
munhii íis 7 dn iwilo)

J. LIBERAL & C.

Por 18400 em meios
Os pedidos ile bilhetes elo inte-

rior devem ser acompanhados do
mais 6D0 réis para o porte do Cor-
reio e dlrifiiélos aos orientes líeraes
Nazaretli & C, rua do Ouvidor
n. 94, caixa n. 817. Teleí,'. LUS-
VEL o na casa F. Guimarães, Ho-
sario, 71, esquina elo beco das Can-
cellas, caixa do Correio u. 1.273

Conserve suas roupas
LIMPAS

BENZINA TiTUS
Sem rival pnra lirar ns mhnclnis
ilns vestidos, tancles. >i'd,is, luvas,
ele. Vçndo-se em todas as phar-
niadàs l$U0l) u vidro.

BETEII..L1' & COMP.
Agentes .

Caixa do Correio 1907

Não precisa de reclame

LAMBARY
Água mineral natural

DEPOSl'1'0 Cd-X\l,
Rua Theophilo Otíonl n. 34

Telephone Noite 3.15

O maior e mais importante do
Brasil Oecupaiido u melhor si-

tuação da

Avenida Rio Branco
Servido noi elevadoro» electricos
prumieneia animal de 20.(100 clien-

ís Diária completa, u partir de
lOíllOO'.'
¦End. Teleg.- AVENIDA

nio oi? .lANi-mo

.^âoseUluaamB
Com os preparados para a

pelle. Usem sua PEH0LINA 1-SJIaI.t
TE. unico quo adquire o conserva
o liòllezil ila cutis. Approvado |iolo
liistitnlo de ISelleza do Paris o pre-
miado pela Exposição de Miláno. Pre-
..-o 3$00ü.

Encontra-so ó venda em Iodas as
litiruiiii.ii-iiis aqui e em S. 1'iinlo.

LOTERIA
DU

.  II
--^^ :

Professora de corte
Haliilita a cortar por escala geométrica

e priitica (pialijiicr modelo, inclusive tail-
leur, em pomas lii.-Oes

Também corta inoldus soli medida c
podem ser em razeiidas, alinhavados e
provados ou meio confeccionado?.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

lluu llriiiritavaiui l'.|ll c andar
TEL 3..173 NÜUTE

s****************************

Chapéos de sol e bengalas
O mais variado sortimento encontra-
se lia CASA 1IAI1IIOSA, praça Tira-
dentes n. ü, junto ú CamisariàPro-
gressu.

N. 1>. — Nesta casa cobrem-se
chaiieos o 1'iizcm-so concertos com
rapidez e perleição.

l.iqilidos c, comestíveis li oos

Grand BareRotisserie
Pro<?resse

11, Largo de S. Francisco de Paula, 44
TI-XEIMIONE 3.S1Í-N0HTE

José Miflueiz Domidflues
Aifraaliã-Inmigiiniçãojlo expresso fogão
Mcdeiii, o primoiiuno gênero, a-soio, ra-
pidez e i-oiilorlo. Ilofeiçõbs rápidas.

Menu amanhã no almoço:
Maj-oanai o de gidlinlia, Soupe á loi-

gnons, Uuilejo as-mlo á nmericann, Sanei-
braten mit. ciosse, Mocotú d vitella a
porlliguèza, Lombo de Minas á açoriana.
Ao juntai':

Perna dn p Tro corri lutú á inineua,
Frango á Villa do Conde-, Calliustolí, Uís-
mark

Carráfeira primorosa.

ísgotáiiíbiilo nervoso, falia do appe-
titej oogi.rgil iiientosgaiigliooaiins, im-
puler.cin, racliilismo, neiiraslliciiia <i

'ninis cnorgico loiiicò. Unico quo i-oih
um só Irusco 10/ anginoiitiir ilo uni a
dous kilos nu poso. Militares de cui-.-is.
Em iiiiliis ns nlminiaciasí l)ep. Ilragáiiçii —

Cid. tina do ílàspicio h. 0. üraiiado.—Ilua lide Março n. li e Tlieodoro Abreu,|
Vol n u ta rios o -iõ.

Elixir dc Inliame Goulart
Com o tratamento pelo Elixir de Inliame,

o diiettte cxpcrimontii uma grando Irans-
lormação no sen estado geral, o aiipelito
liugmeiita, a digestão <o laz com (aeili-
dado (devido ao arsênico) a cor torna-se
rosada, o rosto mais fresco, nieiliin- dispo-
siçãn para o trabalho, mais força nos
músculos, niais res;.-tencia á failiga e res-
piruçàb fácil O líoeiilo tol-na-si: lloroscen-
te, mais Rindo ..- senlo lliila sensação de
bem estar muito notável.

KtmlHMKÍiWl- . 
|

Pó de arroz DOKA
Medicinal, adherente e per-

fumado. Lata 2!);ooo
Perfumaria rlando Rangel

ANTAKCTICA
Recebem-se pedidos

e enconmiendas des-
tas aiamadas cervejas
no ieposUo á rua Ria-
chuelo n. 92, (Bmpre-
sa de Águas Gazosas);
entregas ao domici-
lio. Teletsbone 2361 .

MAJESTIÇ
Charutos íitiissimòs leitos a
mão com superiores tabacos
de Java, Havana c Báhi-i.
Deposito: Rua Rodrigo Silva

n. /i-2—iu andar

-CA^PESTRE-

TEU. 3.666 NÜÍÍ.TE
Amanhã no almoço :

Angu á bahiana,
Bitesde carne secea.
Arroz em cpnôa.

Ao janlar :
Familiar cozido!...
Marreco de cabidella!...
Todos os.clias ostras cruas,

canja e papas.
Hoas pcixadas.

Boas bacalhoadas.
Sardinhas nas brasas.

(Preços «üo costume

Curso de preparatórios
Mensalidade........ 25^000

Professores do Pedro II; obteve nos exa-
mes ilo anno passado I2i ujiproviiçõcs,
Nenlmin dos suis nliimiiós foi reprovado
Ilua Sete ile Setembro n 101, 1 and t.

A Mala Cliincza, á rua do Lavradlo
n. ül, ó a casa que mais liarnto vende,
vislo o grande sorlimeiilo ipic tem; cliama
a altcnçãò dos senhores viajantes.

-!

MOVEIS
Aluga-se por preços muito

reduzidos qualquer quanti-
dade de moveis, podendo as-
sim nossos Ireguezcs mobilar
toda a sua casa sem capital; á
rua Riachuelo n. 7, Casa Pio-
gresso.

Canos Mannesmann
Voniicin-se em S José do Calçado, Es-

tido d Espirito Sanlo, para 10 kilonm-
tros, talios Mannesmann de feiro laminado
e iilcntisudi» com o diâmetro interno de
Oin.iüõ.

Os jirclchilcnlcs podem dirigir-se ao
prcsidenle ila respectiva Câmara Muui-
cip.il.

Vendem-se
(oias a preços baratissiraos : ria

rua Gonçalves Dias 37

Joalher.â ¦ Valentim .
relephone 

'ti. 
f!14 - Central

ALTA NOVIDADE
JOt

Folhinhas e Blocks
para 19-17

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. GO

A FIDALGA
ltcsltiurant ondo so reunnm as molho

rés famílias. Itigorosa escii.lha feita dia-
riãtnonte, em carnes, caças e legumes-
Vinlio-i. iiii|ioi-tiiçào ile marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

ItllA S J0SE'. St - Telcp 4,.r.i:! (',.

KESTAUR4Mt RECREIO
Grnnilc casa de potisqüeiras onde -e

en ¦' nlriiin Mimpro ns melhores petis-
ipioiras desla capilnl. Tom um grande
carrainaiielião ao ar livre.

43, Rua Luiz Gama, 43
(Antiga Espirito Santo)

O

de latim, grammaticálmènte (con-
¦itrucçàò, traducção. composição)
iiniilyse graniniiiticnl-e lógica.

• Literatura, inglczl trancez. por-
tugiiez, hespaiiliol e italiano. Ila
lições a domicilio a famílias de dis-
ttricçnò, por um nietliodo llieori-
co, pratico e rápido, conyorsativo,
graduado, racional e rápido. Lee-
cioiiii tiiiiibein surdos e inuilos pe-
loi metliiidos miiiiico e pliouico
mais inodernos, Para esclareci-
mentos e informações 110 Moinho
rle Ouro. ao Sr Joaquim Freire, a
rua Luiz de Caniõtx n. 2.

S. PAOÜ
ciaraqtida pelo {joverno da

ftstada

Terça-leira, 7 do corrente

CAIIAltET ltKSTAtillANT 1)0

CLUB DOS PObITBCOS
UUA 1)0 PASSEIO ti. 78

0 mais chie e elegante desta capital—
Rcndez-vmis da elito carioca.

COM-Oni'0, LUXO, AllTE, BELLEZA

HOJE HOJE
CltANDIOSOe inegualàvcl suecesso da

« troupe o tle artistas sob a direcção
do eloganto rhtinrcticr brasileiro (unic.i
no gsncroj JUI.10 MOitAES

Por 2$;oo

Bilhetes á venda em todas
as casas lotericas.

I.A DltAM). oftrclla italiana.
I.A N1.NE1TE, cantora frunceza.
1-EltNANDA llllIA.NI), cantora á voz.
LA IPEltlA, bnilarina hcspanliollf.
LA 1T.OIIV, cantora italo-franceza.

Todos estes ai-lislns são contratados peli
empresa A. 1'AlllSI & C.

Orclicstra de Iziganos sob a direcção
do populãl maestro PICKMANN.

Esta scmaiia-CltA.MiLS .NOVIDADES.

Theatro Carlos Gomes
Companhia du Éden- Theatro ile Lis-

boa - Empresa Teixeira Marques —
Gi-roncia de A. Gorjão

HOJEHOJE
Duas sessões—A' 7 3/-1' c Ü.'!/1

tia noite
Formidavei c estrondosissimp exit"

A popularissinia revista em dons
actos o oilo qiiadro3,ile Luiz 11'AquiiiOj
Pcieira Coelho e Alberto Utirliiisii,
musica de Tliomaz Del-Kegro e Alves
Coelho

O 31
0 panei do o 17o por CARLOS LEAL.

0 papel de «SlUpor JO.'»0 SILVA.
Toma parlo ioda a companhia

Sceniirios dcslombraiitissiiiios
Duas eslouleanles anolheoses

VIVAM US ALLIADOS 1-0 ESTO-
1111. KUTÜKO :

THEATRO RECREIO

Companhia ALEXANDRE AZEVEDO -
o Tournéo .v Cremilda d'Oliveiru

HOJE: :HOJE

Amanhã, duos iiUcresíUiHisSimos
cspe.taeiilos — Surpresas! Surpie-
sas '. Surpresas 

Domingo, 5 dc novembro

A's 7 3/i o 0.'l/i— Ultimas repre-
seutações da comedia

A Tfflia FiõÊ
rrotagonisla, CREMILDA DOL1VEI11A

Unema-Theatro S, iKosó
Empresa Pasehoal Segrclo

Companhu» nacional, fundada cm 1 de
julho do 1U.II — Direcção sceiiieii do
actor Eduardo Vieira—Maestro ilireclol
.Ia orchéslru, José Nunes.

HOJE: :HOJE
5 de novembro dc 1910

Vs 7, 8 3/-1 e 10 1/2—Tres sessões

O GRANDE ÊXITO

Terça-feira, a notável peça

SIMONE
ilo lli-nri Rricux. Protagonista, Cromilda
d'01iveira

1' H3 SÉ

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA & 

'C.

Grande companhia italiana de operetas
CARAIVIBA-SCOGNAMIGblO

Director artístico, Cav. ENRICO VALLE

HOJE HOJE
A's S 3/-i da noite

Grande exilu desta cdnipanliia

4DDIÜ GlOViNEZZA
Amanhã, quinta recita de. ossignatura

—OliAHOTO DE PARIS, a mais 
'notável

creação de STEIT CS1LLAG.

Os cspcu-laeulos começam pela exlnbi-
ção ilé films ciiiemitugiapliicus.

Em cnsaios-l)A C.V 0 TE'.

A seguir — PRlNt.E/.A DOS DOLLARS.

Diovemente, as novissimas òperetas—
0 HEI DA 11ECLAME e Ül.otE CAS1-
Ml HU.

Uilhetés ã venda no ihealro.

 E

Grande companhia ilaliana de ope-
relas E.TT0RE VITALE

CYCI.O THEATRAL ÍIRASILEIIIO
0 maior suecesso iheatiai da aclua-

lidado
HOJEZ^^SHOJE

t Soiièe >> ás S Il;.|
GRANDIOSO ESPECTACULO

Incómparavcl dosenipenhn .le 111'U-
TINE, PINA GIOANA e CIPRANDI.

Sécnnrios e ndeicços completa-
incute nov.s para esta peça. Luxuosu
e deslumbrante ni.iiitagein.

Regente da orclioslra, E. MOGA-
VEttO.

Bilhetes ò. ven.la ua bilheteria do
I thcilli-ii.

' Cabaret RestaÜrant do

CLUBMOZART
A elegante bonbonnièrc da rua Chile, iil

Hoje, ás fl lioras colos-.-d soecesso
do luinçramnia du artistas sob a diiccçao
ARISTOCRÁTICO cabaretier 1'.IL"STI.\0
MINERVINI, cômico moderno, o w-'
queiido da elite carioca.

Programma:
M. CLARFTTI-',, cnitora Ivricii.
LA l;l-LI.\ SU.IANA, i-.-livlla italiana
G. c M MINERVINI, nu novo lepcilorie».
LA TIIOVANA, canlora hespimh a.
LA CARMELITA, bailarina hespanliola.
1-1AN D RVS, cantora franceza.
RAUL', fadista pórtuguez.

Variado corpo do baile.

AR1E, MUSICA, FLORES

Orclie-itra de Iziganos, s.-.b a din-i-rHS
do prolessor lira-iléiio EltNESTO SEllI.

TWos «o Mosarl. Sinfueni faltf..

T*rç»J!efi«—Gniitdwtas estréu..


