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Pela pátria, tudo desintcrcssudamcntc!..,
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da Allemanha que deseja uma' ha"
n i'!T' 

'""•«"'."'",«•' Muras convenções de Londres *"'
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— fi' imirf ftif«í«in sanitária.o povo anda dispepticol ou""una>

O MONOPÓLIO DO TABACO

homem. E«carece*se o fumo porque

COL.SAS SÓ Úm INGLEZES
">-• -"~---—.15JJH5 ^.^,«^A grande nação em economia

fljii iililidMiit || llil
Ura «seguro meio de garxutiir empréstimos internos

A D ERROCADA ?
MArJNOS FiPOÍS!

Toda guerra traz grandes gastos, c, porJiinís rie-n que seja unia nação, terá por for-«,-n que. nppcllnr jiarn empréstimos.
li além disto, qualquer nação bem avisa-ela estando e-in guerra, tratará dò' e-aptar•todas suas energias internas ile modo a con-(luzil-ns para o grande o prliicip.il fim.
Apezar dc n.iiu sc soffrer aqui as restrin-

gcneins «me lia cm certos dos paizes ijuè rs-tão e-ni guerra, onde ha na semana dias em«me i- prohibida a venda tle carne e- oni uu-
tros. a de manteiga, etc., còmttidò não tem
Ji.lvido descuido «le se. acoiiselhar ao povotis ¦vaiilngensi-tíir-)itrr.vÍAier-eom-~eeonomiai; -Ií
isto 11a vida de hoje, aqui, é um dos aspe-elos dos ..bi-iii laceis de se notai-.
_ Alas, jiara qut- se aconselhar a econnminindividual, si cada um é livre de viver eomoliem entender ?

Por esta simples razão : dinheiro quo nãost- gasta o dinheiro guardado, e dinheiro
guardado pode ser emprestado á nação Elambem .mais: não havendo grande consumonao haverá necessidade de novos abasteci-mentos e-, com isso, ficam os navios e Lvans-
portes livres para as necessidades do go-vcrui). a

Ma.artigos, cuja importação o governo iáprohibiu, taes como objectos de luxo o iletudo-mais qne possa desviar c prejudicar otrabalho capital, qne é vencer a guerra,Ao lado disso, organisou-se aqui uma as-sociação chamada "The nalional war -,a<-irig
comniittee", que tem por fim fazer a pro-pagando dc- economia em Iodas as '.-lasses
mostrando como, quando e para que sc oco-noihisar.

ÜStc "comiló'?, 
pelo que .se. vê, r-slá intcl-ligentcmcnlc organisado e o seu plano geralappareceu com detalhes na imprensa. Muscomo certas eousas apparccidas na impi-on-

«a lem ás vezes a vida dc um :,ó dia, o "co-

1
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l'm dos logares de cartazes — Vè-se ocartaz das "seis razões por que. deneiscconomisUr", o referente ao.numero de-natas que se. podem obter por lõ ,s7iíY-Ijnijt: ,: seis penee, e o que marca o juroae pequenos depósitos alé .'187 libras elü shillings, que fazem 500 libras em
cinco annos.

milé" organisou exposições publicas porma-neiiles o finnTníehte appèllou para o cartaznas ruas.
-^'uina dessas exposições, era mosl.-ado omeio pratico de fazer uma refeição ba.-ala ei,conomi..-a c também como utilisar tudo queJ/fidia ser aproveitado. Em grandes livrose:u branco, qualquer pessoa podia r....-reu-r

Para commcntar ou suggérir novos e mnisapropriados processos.. Havia de tudo desdee> modo mais fácil e pratico do fazer um re-inendo uniu,-] roupa Ou sapato, até á con-facção summaria dc um costume e tambémnoções praticas na arte ele tingir e tirarnodoas.
Depois disto, viu-se qne a lição foi util,

Porque calcados velhos, envés de seri-m ati-
["-idos ao lixo. são mandados para os sapa-loiros re-mendões, que nc-sia época estão fa-ze-nilo mais negocio elo que muitas sana-Urins.

^'ejiiinos agora os cartazes. Um delles di-*in: "Não se envergonhe dc usar sua roupavelha. A economia é uni dever nosso agoraem tempo de- guerra". Outro era .'dirigido aobello sexo e constava do seguinte: ".Vestir
eom luxo t- :i,-, i-jgoi- da moda. além tle ser
¦s vezes ridículo; é profundamente impa-
trioüco. Eiuquaulo operárias se occiipnin*m_ lazer vestidos, as fabricas de munições•stáo a necessitar de braços"

( Especial para A NOITE )
Como tivesse havido necessidade dc sup-

pnr c manter um grande "stòck" de gazo-Iinn jiara os autos t- ninbulanciiis ria França,
jipparçccu uni carlaz assim: "Não use au-tomovel por prazer, mas só quando tivermeessidade''. Mais tarde; oulros cartazes,cm nici.^i- formato; avisavam a iodos os ilo-nos .de ' garages" u automóveis', que deviam
participar ás autoridades a quantidade de
gazolina que tinham ern deposito c entregarao governo o excesso do que o mesmo cartazestabelecia. • • v.

"Eüllcss sugar" (coma menos assucar)—eslcayiso foi-.impresso cm Stíircülares o.-.disítiibiiiilo larga e farlanicnle pelas refinariasc casas dc negócios, e dahi levado liaranoteis e casas particulares, acontecendo «piecm certas pensões alguns delles cliegnraniate, a mesa. nos logares das pessoas epie. sétinliam mostrado muito amigas do doce as-Mirar. '-Sabeis", dizia a mesma circular,
que ate mesmo gastando menos assucar po-"eis ajudar a vencer a guerra V" "-Usaiido-se

menos assucar, econoníisa-sc o "sloch" domerendo c dci.xá-se livres os navios para oseiillerciili-s misteres do governo".L'iu outro cartaz mostrava quanto era gas-lo por anno em bebidas alcoólicas e matéria'.«'M-nn,!,-,',"''?"1"^' Esta-'cifra lnoma
r.nn 

' • <k' )ll,r;!s osierí>™% ou quasi..00.1)0 > hbras por dia, o quo o uma sommaespeitavel; O cartaz fazia nm nppello aopublico para diminuir esla cifra e concluía-
passar só com o que é essencialmente nc-cessam», a saude c A vida, emquanto a guer-rn durai-, e a mais elevada fôrma de na-triolisino '. '
Todos esses cartazes ncimn, mencionadoseiiiviravam-sc no seguinte: "SEIS It\/õl-'Sl'OH QUE CEVEIS ECONOMÍSAR:; 1» - por.

u!.^,!1 !\ eco»t>íiiisiics, cslac-s ajudando osnossos soldados e os nossos ma ri nheiros ;-• — porque, quando gaslaes om eousas que
!,- es"í„ prcc's:ls' t,sl:,es «Juilandó os alie-mães, .("—porque, quando gastaes. estaes ia-zendo os oulros trabalhar para vós c o' tra-bailo elos outros 6 necessário agora paraajudar aos nossos combatentes a vencer aguerra e a produzir o que ,é- necessário para
dtSr' 

4 ~ porque' l^nitando vossasdespesas ao que e necessário, fareis o alliviodos nossos navios, docas e trens, o qu0 ha-rateia o torna mais fácil os transportes;• — porque, quando gastaes, estaes torriah-üo. as eousas mais caras para todo mundo
nobr^C1?1'"'n,C Pnra/WcUc? nue são maispobres elo que vos; 6» - porque todo shil-iing econonusndo tem duas vantagens —
primeira porque não é gasto; seguiVda^por-
que podeis empreslal-o á nação"I'ara encerrai- este pequeno estudo, veia-
gl 

aMS restantes que podem ser con-siderados como os finaes c conclusivos, vis-
íiomía!1" 

° JCCt° <1CSSaS r:'zi3cs de cc°-

"r)4Hl.ííi>.íT,Cç;a aíln''YÍ;í lelras Ki-indes:
Si einn^ ,S 'í'"' .lü ^j111»^ » 'sÕls 

peilcC.
m'né 

' . .,' 
'-k'S " n"e3° 15 sl»l'i»tts o seispence, em cinco annos tci-eis 20 shilliiurs

S È^iSi C!" W'^r: 'empo tivcrdlsnecessidade do vosso dinheiro, podeis reli-
ÍÍÍm ia", 

°, 'iuro .^'Tespondente. Quantas
^ezçs IU balas sereis capaz de pôr á disnosi-

p?dcrder.". 
Prap °S "bonlls" 

1»:l»'o
O ultimo dava o calculo feito' cm'iurocomposto, por uma escala, desde' 15 shil-ngs c seis pence, que eqüivalerá a uma

SJá&p-riiTÒ: 
CflU,valoriio il rM 

^rhs no,
Este trabalho da "The nalional war savinu

Sí5,',D1", 
d;ulü «?*">"énlcs resultados,

yisl.o que grandes sonimas têm sido. levai?-
í?W,?n° 

lim:l Vld"- 
í-e s5 (-,,;l)ll0'»ia vae sendo

, .,.: pilr:l ílJlldil1' " "a(-'r'0 a vencer a
Londres, outubro ã, lfllfi,

Loonidas Freire

pj^roso^episodio
dramático numa
delegacia policial
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A RUMANIA ESTA SALVA!
55»

Os teuto-bulgaros retiram-se da Dobrudja
Os russo-rumaicos, dirigidos por Sakharoff,

as de von Mackensen

O áíSa!ão dos Humo-
listas''

O (Vernissafle), amanhã
Uealisa-se amanhã, ás 15 1|*2 horas o '-'ver-

r.iss.-ige" do "Salão dos Humoristas". E' o
primeiro certamen desse gênero, que tantoiute-resse- vem elcsperlaiido. f|ue se effcelua
entre nós. Com as informações que lemos
HO "Salão" serão expostos todos os traba-
lhos que para lá foram enviados, o que querdizer, no minimo, que o numero de enrica-
turas a seròin vistas na mesma exposição vae
ser extraordinário'.

Elle, zangado\.>Ella, chorosa

Quando 1-rancisco Ddcuil tinha 31 annosencontrou .loscphina Kournier, que contava-o. Eram de edade proporcional. Além dis-•so, francezes, falando a mesma língua e sen-lindo as mesmas saudades, acabaram juntos.Dclcuil, entretanto, guardava um segredo quecontou depois a Foiíríiier, quando iá eramíntimos amigos — elle era casado na' França.Alas que importava isso ?
E assim viveram quarenta e tres annos.Mvcram c vivem, porém, mais do passado,porque a harmonia dessas, duas existências,

que passaram unidas durante tantos annos,
quasi meio século, foi quebrada agora comiim acontecimento inesperado. O casal foihoje á presença «lo delegado do 0o districto,
para resolver o primeiro obstáculo gravesurgido entre os dous companheiros e ami-
gos de longa data

Francisco Delcuil, como empregado dos te-legraphos nacionaes, teve sempre o seu orde-nado, c como homem econômico que é foiguardando o seu elinheirinho, habito esse queainda observa, pondo dc parte as sobras do«mineiro que recebe como aposentado. Pon-io ele parte, é o termo, porque talvez por umadessas manfíis próprias aos que-, como ellc.1ni ain nas. proximidades dos oitenta, Delcuilniette o dinheiro ou num buraco da paredeou»num bolso de calça velha, que costura èlacra, ou no forro ele um chapéo ou bonnet deuso caseiro., iY esse o seu modo e assim iaelle lazendo o seu fundo de reserva, moiitaii-Uo. o pedestal sobre o qual pretende um dialevantar a estatua do Descanso.
Joscphina Foni-nier bem qiU. se apercebiaelas preoceiipaçoes de seu amigo e compa-nlieii-o .em guardar dinheiro. Appluudia-ointimamente alé, mas como elle nunca lhehouvesse exposto ns suas mais claras inten-çoes, pensava maduramente no futuro cm-progo desses -capitães, ficando sempre na du-vida.. Consultava então a própria conscien-cin e esla lhe respondia que sim, que cilanmaya c muito,0. seu companheiro, alé comos mesmos fervores de lia quarenta è tresnnnos. Seria incapaz de lhe ser desleal umluiiiulo siquer, nem pelo pensamento. Alas éiltie elle podia fechar os olhos antes que ellaNao que ella almejasse tal cousa, mas nin-giiem pode saber o que eslá para acontecerhsi elle morresse primeiro ella sabia \ quenno tinha direito a nada. A outra, a sua Icgitinia mulher, c quem seria herdeira

e unidos, no prazer c na dor, que haviamjuntos encançcido c que juntos estariam parao dia do juízo final, num assomo de mãohumor, loi levar o caso á policia.
Na delegacia. O delegado manda chamar

«»?)h!niV1,l,ur'"er a sua presença e na pre-sença dc 1-rancisco Delcuil.
.iJ^',a"di° os..(,!).u,s- ,Vüll'°s se encontraram,deante da autoridade, olharam-se demorada-mente. Elle tinha ainda na physioiiomia ossignaes da explosão de raiva que o fez cs-quecer todo uni passado de quasi meio se-
í!!.'ü,\ i 

scu ol,1,llr eril-<lüro e ferino, mascia também o de. um desorientado. '

min 
1:'1',n:,°- li1nha, estampada na physiono-mia a.dor e a desillusno. O seu olhar era fir-me, mas liumido .ele lagrimas, lagrimas emecila chorava, ein torrentes, como um diqueque se rompe., E peiíde a cabeça, como queesmagada, c metto os ,dedos na .bocea, comoas creançás,,num enleio, sem saber estar en-vergonhada. '

Mas logo ,o. velho Delcuil,, vendo ati, comouma criminosa, , acmellu mesma .loscphinal-ournicr com quem passara a mocidade comquem envelhecera c com. quem esperava mor-cr, pendeu ,lambem a cabeça e, com um lon-
go suspiro, falou ao.delegado. Elles podiamhanuonisar.tudo.outi-irvez... ,

O delegado.também estava commovido.1'nlii a. pouco, lá voltavam juntos, para a
ças;, 

da ni.-, do. .Chieli.orr.o' 15, Francisco De-leml e Josepliina .F.uurnicr..
Serão ainda felizes ?

forças

EdSí *)°RK' U <A N0,TE) ~ O Sr.
ii-.TnKecn» correspondente especial daOJnited Press» em Londres, diz na sua chro-

SiníefgraphÍCa de h0n,em dc no«" o
aldS?« íííSí?' Í""le? de a^ndonarem asaldeias da Dobriidia, incendeam-n'as. A eva-cuaçao dessas posições, algumas das quaes
£!Sf de ®andc •¦¦"Porlancla estrale-
fón,1,^„aiq"C»? excrci<0 de von Macken-
Atuí^retendc1rel",ar-se da Dobrudia. Com
hS tIua,u,0 os a,,eniães incendeam ascidades e poyoações que abandonam, de-monslram a impossibiüdade em que eslão
íl JStaf alí' Q.Uand0' ao contrari»' deSàmintactas as pontes c as povoações «i por-que contam poder voltar. Assim suecedeu
dlESS.uÍJa Gaüciíi; ? ',rocess« s«g"i-
^Jrfoi^ltemaes-fla Bclgloa (c um» ver-dadeira exeepção a esta regra. Mas nãonos devemos esquecer de que na Belifi.ca os allemães pretendiam infundir o ter-ror, devastando quanto encontravam, parachegarem mais depressa a Paris...ue Bucarest veem-se subir rolos de fumona oirecção de Cernavoda. E' evidente queos allemães incendiaram também aquella
Sm cP«"1c]p;',1 ,columna íussa Sacava
|iontem os teuto-bulgaros apenas a duasmilhas ao norte de Cernavoda, emquanto
2.UÍ f ^pas. ru,maicas, avançando do nor-te pelo littoral, dingem-se sobre Constanza,ameaçando «a retaguarda do exercito devon Mackensen.

O bombardeio geral em toda a cxlen-»ao do Danúbio, desde as Portas de Ferro,no Banato, a Cernavoda, na "Dobrudia, rc-vela a existência de importantes forças ru-inaiças cm toda essa frente. O bombardeioe ainda mais violento ao sul de Bucarestdemonstrando haver um formidável corpo

inutilisaram os planos de juncfão das
com as de von Falkenhavn

SJExe'c,1».1.r«maiCo que marcha na ai-
Klí fSilis,ria e de ^^*n. Mesmoque estas forças nao possam atravesgar ouanuüio, a sua presença na margem esquer-da bastará para impedir a retirada das guar-mçoes teuto-bulgaras daquellas duas pra-
jjas fortes para que pudessem auxiliar vonMackensen, mais ao norte, na linha de Cer-navoda-Constanza.
„^'i c e.d.ida Hue ° exercito russo do ge-neral Sakharoff avança para o sul, a linharusso-iumaica torna-se mais curta e coeíb-quentemente mais forte. Isso succederA aléque seja alcançada a linha férrea Cerna-voda-Constanza. Também a linha rumalcana margem esquerda do rio irá egualmenteencurtando e tornando-se mais forte. Todosos críticos militares sao de accórdo quedepois do> exercito-do general Sakharoff pas-sar para o sül da linha férrea Cernavoda-constanza. o plano do estado-maior allemãopara isolar a Rumania e esmagal-a estácompletamente • fracassado. Von Mackensenscra obrigado a retroceder para a sua an-liga linha Siüstria-Kavarna.

Nos Alpes Transylvanicos, os allemãesconseguiram abrir caminho pelo desfiladeiro
j\ot"£PtM«n; mas até agora fracassa-ram todos os seus esforços para a con-quisla do desfiladeiro de Buzeu. E assim,a umeçao dos exércitos de von Mackensene dc von Falkenhavn tornou-se comnleta-mente impossivil e a Rumania está salva.fc como é indiscutível o facto de queos alliados têm actualmenie no.Somme umagrande supremacia em homens, muniçõese artilharia, e exactamente suecede o mes-mo aos italianos no Carso, nem os allemãesnem os austríacos poderão desviar mais

J forças das suas frentes oceidentaes para ali-ral-as contra a Rumania.»

HIs^B^ítoí^
dentro do olüguel do caso

RR Tirreu o gsroroiofob» da lei
do divorcio na França

1'AliIS, Vi (Havas) -- 1-allece-u o Sr.
Xaquct, promotor da leido divórcio;

II.

Ultimamente, Francisco Tleleuil começou anotar dcsappnrecimenlos de certas quantiasIa ao buraco da parede, mèttia umas prataspara trocar mais tarde por cédulas", e quandoera para realisar a transacção, as pratas j.-inao eram as iiiesmas. Nos outros cscònderi-
jos ern a mesma cousa,

Hontem, só de uma vez, dosappai-cccra do
r'í£noífô»-Hm I)ítlelot velho llln:' bolada dc

Hi-a tíe mais. Deu o desespero o velho De-
Jctiil. Deu o desespero o explodiu, deixandoliem claras as suas suspeitas

A velha companheira tremeu de indigna-
çao e de maguii. As criadas foram chamadas
por ella c ordenado que procurassem bem pe-los cantos da casa.

15 á tarde-, com duas ou tres vassouradas cduas ou tres bracejadns de espanadores co-uieçai-ain a surgir, aqui, ali, acolá, pequenos
pacolinhos de dinheiro.

Alé parecia feitiçaria.
O velho Deleiíií, esquecendo por um mo-menlo que haviam ambos passado jtmlos asua rnocidade, fruindo o mundo quando elle

e melhor e mais farto, que haviam sido sem-

0 regresso do cônsul
argentino

Suas capíivantes referenciasao Brasil
rw'11!'0Pn-C jli ?ra- P^ailo. em nosso portochegou hoje, a bordo do "Pampa", o cônsuleral argentino,no llrasil. Sr. Carlos I.aguicrquç se aeliavji em sha pátria, licenciado.
íWifc „V l(,(1l.e;;t,,° !,1 ,,0,'']" Pelos jornalistas,(icntilmentc, dirigindo-se a todos, o Sr. La-Miier talou sobre o intercâmbio commercialni.gentino-brasileii-o, saliêutuiulo que de annon anno niais elle se estreita e cresce,- sendonesse sentido mesmo orientados Iodos os seus
çslorços, Inrcfii que continuara com firmeza,l.iiallcccndo as boas- relações do amizadeque.cada vez mais unem os dous povos siil-aemriranos, salientou a boa impressão quetem causado nas rodas platinas as "demai-
cbes feitas para a isenção de direitos nonosso paiz das frutas argentinas, projecto cmestudo no Congresso brasileiro.

1-alou ainda S. S. sobre a exportação elevinhos argentinos e das farinhas; S S -io
ejue parece, mostra-se esperançoso em crínse-
guir que as tarinhas de seu paiz. bem comooulros gêneros de produeção. gosem de favo-res idênticos aos dos Estados Unidos, redun-dando isto em idênticos favores da ArgentinaReferiu-se. ainda á nossa herva niatte compa avias hsonjeiros c, por fim, ai-rematou apa ostra dizendo que o novo governo dc se-i
paiz continua com o firme propósito da cx-pansao oommcrciiil c da união sul-americanae que a viagem do Sr. ministro dus RelaçõesIixteiiorçs Becti ao Brasil dar-sc-á logo apósa approvação du tratado do A. li. C. pelo Congresso argentino. "

E PREPABA-SE MAIS
CONTRAPESO

Muito se lem falado nestes iillimos diasda armadilha de impostos preparados parans habitações cariocas. A Liga dos Proprie-tanos que se saiba, não lia lambem sc mo-
yimentado mima acção que pareça decididaa declarar guerra ás ambições orçamenta-nas, çrcadas pela fórniiíln exclusiva dc tri-butaçao de Ioda a espécie, meio fácil, aliásde sc encontrar equilíbrio financeiro na ãpa-voninto situação «le volumosos "doficits".

Indo isso, porém, tem uma significação
muito natural. O momento passou, restnii-do para todos os cf fei tos a causa que pro-vocoji alguma celeuma com o imposto sobreos "water-closels", exuberantemente prova-do como desproporcional, na sua applicaçãode modo comniiun, a todas as propriedades,lissft significação vem exactamente do fadoimpossível de se instituir também a Ligados Inquilinos — a Liga do Povo, como 

'se
poderia melhor chamar, por isso que tudo
quanto for imaginado' e-.m tributação, sobreeste recairá paulatinamente, sem' protestosde cffeito, cheio da resignação de sempre-..
E, no caso, salvo as cxccpçõos de generososproprietários, que comprchendam o espiritodas futuras leis, support,andò uma diminui-
çao nas suas rendas, irão os inquilinos oumelhor, irá o povo concorrer com a taxa
que for tributada, de modo tão simples, lãoracional, que elle o commclte sem o maisleve protesto, como oceorre com o pagamen-to ela taxa sanitária, onde o recibo de àlü-
gucl ate- JOuçi é apresentado na importância«Ic 1018; de 'Mm, 2028, e assim até 500S
quando, ao passar dessa importância, encon-tra a taxa fixa dc CsüUU.

O proprietário, no caso, faz apenas o pa-pcl de i-eccbedor ela Prefeitura, li não se
pense que "essa taxa dè rendimentos mini-mos. So em 1915 a Prefeitura recolheu aimportância de 2.429:510.?038.

O imposto sobre os "water-closels" seráoutrosim, cobrado ao inquilino pela fôrma
pratica da taxa sanitária (remoção de lixodoméstico).

Ao proprietário, segundo regras conveiicio-nacs, cumpre o pagamento dos impostos :predial, territorial, calçamento penna d'áEuae taxa sanitária. No fundo, porém, ^-s im-postos sao pasos pelos inquilinos, pois, nocalculo dos juros das construecões elle élevado eni conta para 0 effeilo do valor doaliiKue hsses impostos são fabulosos. Em1 181» elles renderam :

UM

Predial . .¦ -¦.,
Territorial ,; .
Oalciiineiilo .
Penna d'água
Taxa sa ui taria

17.0-12:0105091
ígiOguss-i»

243:S-t7«7Sí)
.1.000:000!$00()
2.429:510*038

2;i.tJüõ:8Glí5tí9
Ila ainda a fraude pavorosa- na cobrançadesses impostos, fazendo muitas vezes a for-tuna de proprietários.. O predial houve jáquem se propuzesso "arrendal-o", 

garantiu-elo a arrecadação de 30;00O:G00$, e essa pro-posta loi ai-chivada no Conselho Municipalsob o i.iinilnmeiito de que era uma vergonha
para o fiiiiceioiialisino municipal...

O territorial, que tem a taxa desde 1-3 a
^0-y;p.oi; .metro dc testada, í-cnde uma insi-
giiilicaneia. Km qualquer avenida urbana écobrado o máximo da taxa.

O de çalçninçiiio, com o seu mecanismocpnrpJiondissimo, de- 20? a 40S por metro aléo c-ixo da rua, dá a bagaleUa de 243:847.S78!>,
çinquantu que ellc garantiria de mais deO0--J, o custo da conservação de todo oscalçamentos.

O de penna d'agua; para quem sc der otrabalho de multiplicar a laxa pelo numero«le prédios do llio e mais uma terça parteoeste, estabelecendo assim uma média para(is prédios que tèm duas, tios e mais iicnúiisachara uma cifra fantástica, que jamaissc encontrara com a orçada, que é ele réis3.500:0(108000 I
Iimquanto a fraude assim sc desenvolve,para bem dos apadrinhados e "dos que sa-

?cm arranjar" esse meio de fortuna, outrosmposius sao abandonados pela Prefeitura.
v,;<,;1T'.,,C aí|llel)cs-5(iue dizem respeito aspropriedades^ I-, por isso, diariamente a Ui-icctoiia do Patrimônio chama pnchorrenta-mente- os, contribuintes de foros atrasadosate em vinte annos 1 Nesse andar, ainda as-

ííiTr 
a, 

V.cf(rjtu,r« arrecadou no exercício doUlo, de loros dc terrenos de scsmnrlas mau-
firf-n»1^noIlhas' ace''cse-idos ei laudemios —340:/91?30S.

Tudo que se lê acima foi sinceramente«llto por abastado proprietário nesta capital,conhecedor do mecanismo dc tributações so-bre propriedades, tributaçõos estas que sem-pre recaíram sobre os inquilinos.
Eis uhi nlguma cousa de sincero neslc mo-minto a propxsstto des impostos sobre nro-pnedailes. " ¦
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Ecos e novidades
3 Sr. Mendes Tavares lem ,*.»'• .J^JIiiSS(Éielo i-xi-.-ll.nlii para ¦,«fi°"{,5 J*lo, 

'"V."
vrovoeiiilnR po o sou çxçoíloiito pmjecin «i

nrovnr as suas llDil* Intenções! **>™
¦¦¦•¦¦ do S. Kx. provocandopura

melo serlu um -Mllo
2 ÍJ, iv Òd»d da séeretiir!., do liou-
fflho Municipal., Nimciiem ¦Wo»^'\B._i««S,0
¦oorctnrla • oxaotnmonto a mal» iniiiiimcni.
Sun no ro n o ,. mal» dlinaniloin «lc lofarn»
í-èi irlleões inuncpaoí, O lllllllONV de seus
funce onoAoi do min.Iro, ou fora dtvnunJo,
* Rlmploimonto fonlnstloo, eaila mal com
vencimentos lambem Mnlnslleos. Oli}, M. O

ÍÍStéSSí Sii &ií".Tníciír SlU

iw isísis ii m
«¦-«¦¦»•»--$•-

Sl assim
o direito do at-
Mendes Tavares

NOS UAI.KANS

Ümi. victoria dos seryíòs

paiidaile." suganilo-llic n' qüáil tolnlhlmlo «Ias
,.,:.* rendas, o primeiro combato "ovojor
iravodo nn sua própria secretario
niio for, toda n gente tom'tiUm r no nrojoclo do Sr.
lodo nMBÚndo. InleneGos o fins Incon-
fqssavcis jú publicados o nlfluns oulros por
contraiu so.

¦ !*¦•
¦Vn "Diário dn Congresso" veiu honlem

•ubliciulu n relação dos professores «los ili.1-
titulo-» militares e seus vencimentos, quei
dos effeetivos, quer dos cm disponibilidade,
fornecida pote Ministério da (luorra il Cama-
ru ãllonilendo n um rcqiieiimenlo de intor-
míirõcs. Iíssa relação é niiiilo curiosa; 0 c

' glmplesmento curloslsslma nr parle ^«ptonioIaos professores cm disponibilidade, listes mio
'apenas 41, cujos vencimentos moiisaes som-
'mam 82:0109233. Alguns desses vencimentos
'nfio rloqueiileinenlc republicanos ou repnlill-
ícanamento elonuentes; essjm ó quei o maré»

«•hal lliheiro Gulmarãos pcrcelio .l:.i<ti**.i-0, o
marechal Cândido Jacmics, 8:210*»! o seu
camarada Allplo Costnllal, St 03800 ; o ma-

¦rcchnl Uezerril 1-onlenelle, 8.10WOO ; o ma-
m-ltal Rodrigues de Campos. 3.2818400; o go-

'r.er.-il Scrscdello Corrêa, 3I0038000; o general
Barbosa Lima, 2:1278332, c oulros de dous a
nm conlo de réis, sendo apenas tres os civis
«le vencimentos inferiores a um conto do reis.
••giiiit dc-ses professores estão em disponi-
bllldndo desilu 180.SI

PÀMS, 12 (IIavu) — Communicado uobce
mi «inerasoos no Oriente!

» Z 
"orvlos 

tomaram vigorosa ofíonilyo a
norio «lo BItoclilvln, na mnr«em esquerda,úo
Corna, wpulcnndo oa búlgaros da» poslcucs
fortificada» quo «hl nccujmvoin.

rornm arrolado» ato agora q«. nl.cntn. ir»
iilonolros, entre ou quac» do* offlclnc» o vinte
nocófl «Io arlllliuria. , . ...

Na ala esquerda servia cflti» empenhado vi-
vo duollo «l« artilharia. , .

Oh alliados repolllram tentativas .inimigas
iui «llveruus pontos."
Outros suecessos dos servio»

A MARÉ DOS ESCÂNDALOS

A negociata da Usina
de Asphalto

Continua n produzir «riindo Improisflo no
espirito publico a revaluçAu do c ' ulalo.Io
arrendamento dn Uslnu du Aspluilto, da Pro.
feitura.

O negocio et.tnva sendo preparado no mais
alisolulo sojjrodo, lecendo-iiu iih elnuBUlfl» uo
Soiilrhlo dotlalsoNlo maior my»lorlo,Jabodo»
»d ,i„ miu so tramava trouxemos a pulllICO a

foi odenuncia do que so projcctnva o quan-
lo bastou pnrn-quo mgo niipu fsw « ft"?
pncho favorável ú prolonçío «Io requerente,
com n declnrnçAo de que o contraio ln ser Im-«(un "--*.«.¦,„„.„.,¦. rntl,n nnncl iivamos

I.OND..ÉS. 12 (A. A.. — Os servios que
estão avançando um Iodos os nonto» da sua
ln hu de frente, oecuparam hontem n povoa-"no 

do rolou, derrotando ahi fortes tropas
UOs"l>uÍBuros 

nbnndonnram n região cm que
es , am forlificados .... sul do Culta, «leixan-
do ahi Ioda a sua artilharia du grosso ca»
libre. __J-_______—

A RUMANIA NA GUERRA
******

Ao longo da fícntc

V.) — Co.iiCiun.Kim do

Para o verão
- Camisas, camisetas, ceroulas, pyjamas, col-
lnrinhos, etc. recebeu grande sortimento a

I.CAMISARIA ESPECIAL — Ouvidor 108.
>9* »

ló , que "11 Messnggero" diz que na ulliij'
rrota soffrlda pelos iiusl o-a eniSes «o v*to

lo jiui foi desunida pela infanta rin e nrll-
i..,.i.. ii,,,.!,-.,, ,1o; rumaicos. a 11* divisão (l..s

Morre um estadista
boluvâano

iK PAZ 12 (A. A.) — Fallcceu honlem, fi
Vnite. o niinislro dn Justiça c Iustrucção Pu-
lilica, do actuai gabinete, Sr. Luiz Salinas
Vcga.
V 

Nota •-• O Sr. Salinas Vcga era um dos
fcmis conceituados publicistas da Bolívia ino-
derna, político, diplomata, iornaUsta, loi o
fundador do importante jornal "El Comercio
«lc Bolívia" c era considerado como o IScstor
tia iinpreusa boliviana.
,'.  i ****** •

Farinha Flor )
Manteiga pura nata [Biscoitos leal Santos
Ovos frescos )
, . i, i ********* •

As eleições presídenciaes nos
Estados Unidos

-'NOVA YORK, 12 (A. A.) — Na rcconlagem
'dos votos da eleição presidenciai o Sr. \Vil-
|fson saiu triumpliantc em Ncwhapsbirc, New
México e North Dnliola, elevando-sc o nuine-'ro de eleitores que suffragaram o seu nome
'a 276. O resultado do escrutínio em Minnc-
>sota continuai ainda duvidoso.

i lc»

LONDRES, 12 (A.
Ii
d
d
Ihnria ligeira dos rumaicos, a
lioiiiis bávaras, perdendo os atacantes
nnôcs 45 melralhndorns e 100.000 balas, que
foraiii' miprehondidus pelos rumaicos.

LONDRES, 12 (A. A.)—- Um radiogramn.a
official dc Ôucarcat confirma a occupaçilo-ío'-"a 

pelos r..sso-1-un...icos das aldeias dç lopol
o Glsdur, na margem direita do Danúbio. .

NA FRENTE OCCIDENTAL
. *******

A situação

LONDRES, 12 (A NOITE)- A s-tuaifio'iia
Picardia continua a ser multo favorável pnrn
os aluados. Ao sul «lo Somme, entretanto, os
adènSes têm. procurttdo, á custa de perdas
enormes, impedir o avanço doe francezes.,,

Em diversos pontos du frente- estuo os nl-
trando numerosas baterias

-rtilltariu »«?«-»« «ninhóm a orc3cnça dc

nri prcsldcnlo di» Republica, nlleltando n
tua Intervenção, o requerimeiil-» foi dado co-
nu. mi véspera dcspueluldn. ol)80l«vnndo»»e lo-

i a movimentação parn ultimar "tn.nsucça..,
olislando nssim n Intorfereucln d» Sr. Or.
WciicobIAo Um/, receada depois do seu Im-
ncdlmcnto .'« realisação dos coiilra «.« Io S -
tadouro, «los Telephones o dos bondes de Sun-
lnoT1nrmídnmcnto da Usina do Asphnllo é
um nelo lllogal, feilo com u preleriçuo do for-

li«í« es esseneiaes. IS» .Ilegal Po«J«o. «
.cfeilo.não pode roallsal-osem n AUtorlro-

Tão prévia «Io Conselho Municipal o esta nao
consta das suas deliberações. Parn provar a
preterição de formalidades csseiieines, basta
citar a falta do purecer do consultor jurídico,
não ouvido sobre eslo conto sobro os princi-
n.ies oRsumptos resolvidos pela ncttiB.1 admi-
nislração do município. A certeza do que Ir-
regular, Inconveniente e. pernicioso lia em
certas resoluções «Io prefeito, tem feito com
«me seja dosprosndo o pi-onuneiaiiiento do
consultor jurídico, quando a jol exige a sua
opinião, iíiitro as ultribuições desse nlto
funceionario, constantes do «lecrct«i n. .HH,
de 11 de. agosto do 10021.0 decreto legisla]¦V.O

Mais uma manhã de
aviação no Ae. C D*

As provas de Bergmann e
Darioli

No campo dos Affónsos reallsnram-sc, lin.le,
nela niauhfl, as provas hiililliitieH donvliiçfto,
nos dominais. a's II horas, quando oitotnrfl\m
os dlròetofcíl «Io Acro Club, .(A 110 iu«ii ilruniu
su encontravam lumierosas pessoas. I«oraiii,
cnlão, Iniciados os vôos,

Peln primeira vez, tomou parlo nos pio-
l'rainiuiis organlsailos pelo Acro <.lul» o BVIB;
dor brasileiro Luiz Ucrgiiiuiin, (íue, pela «e«l ¦
ronca das niiiih íiiaiiobras o peln sim nlrepl-
dez, deu íis provas de hoje uni brlllinnlo ven »
co. Apresentado um monoplnno Morono hnui-
nlerde (10 II. P..o piloto llerguuinn tomou ns-
lonto na "nacelle", e. dofronto aos luiugars,
cnôrou n decollngein. O appareího rnnldninen-
te sc elevou n 800 metros, e, nessa nllura, «lu»
Tanto mela hora, foram cffeeluuilas varias pro-

vol plniiô". aterrou, demite dos

À eleição presidencial
americana

vas, o, num »»i i-.,...^ ,
"! 

I5m segrtidn, Darloll, pilotando tiinibem um
monoplnno MorAuo Snulnlcr, modelo «lu guei-
rn, iibiinilonoii o aerodromo, o clovottwo n
grande nllura, fazendo, por essu oçcosiao. um
"rald" o estação do liangii, voltando uos lia»-

ulo minutos.
¦ *****

Para desfazer alguns
equívocos

propósito da tlclviln l»r«*iao»jeI»l nmpil-
o dn luta ontro Wilson u Hugneii um

hiiio t-scrlplos aliuiift comineiilarlos quu '>•
m.m opporluiu; n pnblIcM». « '"'"'^
cousn que se refira no modo por «íue fi eico.
lltUlo o chefe da grande unlllo do Norte Auu.»
HA*eleição 

nfio.o nljjHrccla^'tí^jjjS

A
cana

A padroeira dos intel-
lectuaestevehojea

sua festa
Nu Ciillicdrni Metropolltniia f»t .e£«I>rní|a

h,j, a «oeninldndo om Honro n pndroolra do
eSbldo Metropolliano -» « Nossa benhora d»

da», «is imíochlas. A iolomnldnde «lesta devoçAi»
fo

tues coiiiincntiirios iiirchi •;.'«••;. 
„,,,.. .....

iiomola, do accordo com lei y.rtn P- ' ";
gnocllvi. leglslalurii, um numero «lo *'l»' "•'•*
«gu ... nümeio total «Io senadores o dou
tados que lenha o direito do-iiiitudiir uo (.un*

Podcral

i Ôii 
"elelirm.il, 

Bülomnldndo «mo, prlnelpln
«lo «Trldii» Solemno", praticado desde t-ex»

^CíSííi *v*íii * '^"'^..^'o
no IMiicio de Sá, no do largo do Machado «

eg".. «li (Ilorln, que miniòm;nl «roa de
Nossa Senhora dn Ctüic.n, líouw Idontlraa so-

SnlS"sabido, sobro Scr a pnü^çl.a tio Cn-
lildo Melropnllluno, esta santa o fl também • »
e.stu.liinles do me.lielna ciilhollcoi. «ue, no ter-
minarem o curso, fnxom rosar inlssii, cm liou»

lc ,'iltadi. OÜ pessoa quo exerça um emprego
èl .ónliança òü qualquer «fTO«*«£i?ltt

Io, im iHlininlstraçuo geral, pode ser cscollil*

^processo díi clelçÚD deu niolivo. em 180.,
votação de uma emenda constitucional, «|U0
n o-numero XII. está cm vigor o o » "•

gars, n|.os

PS9LANDER
AciiXíinBiiã

lomâcB concentrando numerosas baterias «lc
.-.«illtaria. Nota-so lambem a presença dc
maior numero de aeroplanos ¦¦»n«'B0<>; .

E' evidente qu0 os allcmuca tomam todas
nstas precauções com receio de novos ata-
nucs dos alliados. , ..„„,. _

dia para dia torna-sa mais widento a

n. 1.058, do 
'« 

de novembro de 1004, fltjura^
conslnnle do paragrnpho Io do art. Io deste
uHinio assim redigido: «Informar sobre
nllenaçao, permtita, locação c arrendamento de
bens municipaes".

Pura arrendar, pois, 6 preciso: primeiro
«íue o prefeito esteja uutorisado; segunilo que,
antes de cffectuar o arrendamento, seja ela-
borado o parecer do consultor jurídico. Ura,
não houve essa automação c não lnlou o con-
svltori E' o próprio prefeito quem coutes:;.-!
n"preterição dessa formalidade quando nu

ií
PAvül&IENSE

ti IIUIVI IVUU »•¦""»» ******* _

nota official honlem dada u estampa confes-
sa haver despachado favoravelmente opôs
ter ouvido a Directoria de Obras .

O prefeito declara ter ouvido n Directoria
de Obras, julgando com essa declaração nm-
parado o seu procedimento. Por «pie uno cx-
iilicou o sentido do pronunciamento dessa re-
partição, h única consultada ? Porque a sua
opinião foi contraria ú assignatura do con-

Dc dc

Copias a
Fazem-se coifl presteza, Sigillõ e >=•

perieição
BSCOLA REMINGTON, rua Sete de

Setembro, 67
**** •

Uma feição curiosa do roubo dos
cento e quarenta contos

—*
«Moleque Marinho» foi

mandado e «matou»
os mandantes

No correr#do inquérito feito no 9o distri-
Wo policial, muitas foram as declarações, que,
estudadas detidamente, dão uma feição inte-
i-essante ao caso, provando também a habiU
dade o argúcia de "Moleque Marinho".

Foi elle insinuado ou mandado por al-
guean" conhecedor de todos os ladrões, seu
defensor sempre que oceasiões se apresentam

1 c que, segundo suppõe a. policia sabe ate «los
grandes assaltos, antes delles rcalisados.

Essa pessoa, combinado o "serviço', como
este demorasse, chegou a entender-se com ou-
tro malandro, que íieou em duvida. "Moleque
Marinho", esperto, estudou as probabilidades
do êxito... Deltas convencido, praticou o as-
salto, já com o plano preconcebido dc nada
dar áos cúmplices. Ií, parece, cumpriu.

1 Atrapalhado depois com a perseguição, en-
trou a distribuir o dinheiro para nao darem o
"estrillo", como diz a giria. Consta ate a po-
ilicia que de uma feila, mandando clle du:l)ül)S,
liium envcloppo a um cúmplice, este dinheiro
íôra roubado 1

A policia não tem podido agir com segurou-
'ça nesta feição, por faltarem dados positivos,
que mais facilmente serão apurados no sum-
mario; em juizo. No entanto, ella tem feito
'varias diligencias secretas.

A' noite, foram feitas varias acareações, cçn-
firmando todas dias a culpabilidade de 'Mo-
leque Marinho".

Segunda-feira, em relatório, o _ Dr. 5>yl-
vestre Machado enviará os autos a juizo.

1 -im- *

.ELIXIR DE NOGUEIRA — Grande Depurativo
do Sangue

superioridade don inglezes cm matéria
aviação. Ü3 apparelhos britannicos quo voam"obre 

as linhas allemãs são na proporção «lc
trinta para cada um appareího allemao que
vôa sobre as linhas aluadas.

No sector francez

PARIS, 12 (Havas) — Commui.'.eado o.U»
ciai de íiontom ó noite: .

«O., francezes reconquistaram a maior par-
to da aldeia do Saillisel, cm cuja parte leste
o inimigo resiste encarniçadamente.

Dc/csctc aeroplanos inglezes lançaram lion-
tem de manhã mil kilogrammas dc project.s
sobre as fundições dc aço do FolUingcn, a
noroeste de SarrcbrucU, e abateram tres ap-
Üàrelhòs inimigos em combates »c«,e"?-

Nas mesmas usinas foram lançados hontem
á noite por oito aviões francezes mil e seis»
tos liilogrammaa de bombas.

Afl nossas esquadrilhas inundaram de pro-
jectis durante a noite dc sabbado numerosas
estações, usinas c hangares situados atras
das linhas allemãs."

As operações aéreas

Paris, 12 (Hav«ts) «--• õ»-B1vl**ao,^a,oU-5:
mães bombardearam na noite de sabbado as
cidades de Nancy o Luneville, causando da-
mnos pessoaes e materiaes.

A cidade aberta de Amiens foi egualmente
bombardeada pelos allemães, quo mataram
nove civis e feriram vinte e sete^

¦ Il l|] I ******* ''l'l

A ITALIA NA GUERRA

Ao longo da frente

trato. Levados os papeis á Directoria de
Obras e entregues ao suli-direclor Dr. Tobias
do Amaral, para opinar, este, cm um pare-
cer luminoso, honesto, detalhado e claro, con-
sultando dc preferencia os interesses da mu-
nicipaliCndo aos desejos c ambições «lo au-
tor do requerimento, apontou todos os in-
eonvcnienles do arrendamento. Mns o pre-
feito, combinado com o empreiteiro Américo
I.àssance pnra arrendar, despresou as jiuli-
ciosas e sensatas considerações do digno fun-
ccionario e aproveitando-se da fraqueja do
Dr Durão, director dc Obras, mandou lavrar
a minuta do contrato, sem levar cm couta ps
argumentos indestruetiveis dn sub-directoria.

Outra illegolidàdcj porque a lei manda que
a minuta dos contratos seja redigida pelo
consultor jurídico c isso é bem comprehen-
«lido porque na redacção das cláusulas 6 nc-
cessario o máximo cuidado c toda a nltcnçao'iuridica, para impedir toda c qualquer mar-
gem para as evasivas e chicanar, dos contra-
tanles, que, não raro, buscam pretextos para
o não cumprimento de obrigações, nssim ço-
mo muitas vezes procuram motivos para m-
dcmnis.içõcs. .

Pela exposição acima deixada rnais radica-
da fica a convicção da iminoralidade desse
escandaloso negocio. Si, apezar do açoda-
menlo da ultima hora, nao se deu o iilluna-
ção, é o caso do Sr. presidente da Republica
entrar com n sua acção benéfica c reparadora,
cerlo de que não lhe faltarão os applausos da
opinião publica.'^_

-ÍR

A APOSTA
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AMANHÃ
PARISIENSE
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ROMA, 12 (A NOITE) - Owfl^
do generalissimo Cadorna, publicado hontem
de noite, informa que as grandes chuvas sc
ruidas de fortes nevadas, continuam o entra-
var as operações no Isonzo e em conjunto no
resto «lo toda a linha de frente.

Ao norte do Carso as nossas forças avan-
çaram entretanto na direcção dc Castagno-
vizza, fazendo mais algumas dezenas de pri-
?1°Ab cavernas da região que oceupámcs entre
Kaite e Caslaünovizza estavam cheia3 de ca-
dàveres de feridos <l«o ali tinham sido aban-,
donados sem soecorros do nenhuma espécie. |
Apenas quinze homens, cujos ferimentos
eram menores, ainda estavam vivos^

¦ni «TTTirnr- m_ ' "

O BLUFF DA INDEPENDÊNCIA POLACA

O seu ílm real apparece

NOVA YORK, 12 (Eavas) — Comniuitica-
pões recebidas dc Berlim referem que o go-
vernador ailemão de Varsovia lançou uma
proclamarão convidando os polacos a conatt-
tuir um exercito com elementos naçioniies
para; combater ao lado «los aU3tro-allemaes.

«"Hl—CW* *B**

PORTUGAL NA GUERRA
 <ai»wo«" ¦¦—

A missão militar anglo-íranccza

LISBOA, 12 (Havas) — O presidente Ber-
riardliio Machado offcreee amanha unt olmo-
ço aos membros da missão militar anglo-fran-
L 

Foram convidados para tomar parto no al-
moço os ministros da França e du Inglaterra,
Srs. Daescliricr e Carnegic, os membros «lo
governo e varias patentes superiores do hxer-
cito c da Marinha

s soíomoveis
O menor Sabino Tavares, dc 7'annos, resj
-nte com seus paes ú rua Bella Sao .loiuio

foi colhidoder
n. VJtG, ao atravessar essa run,
pelo automóvel n. 1.240, recebendo vários
ferimentos. Transportado para a phnrmncia
Sampaio, á mesma rua, foi soccorrido, conti-
miando o tratamento em sua residência.

O motorista fugiu da policia do llr «lis-
tricto.

; Loteria ao Estado do Ria Grande do St.1
Amanha 15 do corrente
50;000$O00

Por-15$000
Única'loteria que distribuo 75 'Mf^Jlf^M

sprtcando-us ein globos de çiyslnl — BOLAS NUMi'.HA-
DAS pur inteiro.

Jogam apenas 18.000 billielcs.
1 prêmio de

\ estrada dos trilhos de
ouro

Escrovo-nos o Sr. Dr. Geraldo ltoclia :
"Illuslrada reducção da A NOITE-*-A vos-

:a local do dia 8 do corrente, subordinada A
cpigropho "A estrada dos trilhos dc ouro ,
suggerc-nic algumas considerações, cuja in-
sci-ção cm vosso brilhante diurio muito me
obrigaria. , ,.

A iniciativa da revisão dc tarifas da Ma-
deira-Manioré Hy. Co. coube ao Ksmo. Sr.
Dr. ,losé Barbosa (ionçalves, então ministro
da Viação, conforme se vè no offtcioai. -lf
do expediente de 2r> de fevereiro dc 1-H«»-

Dc então para cá a própria compunlua.
"sponle sua", tem proposto modificações sue-
cessivas no sentido de reduzir os seus fretes
em beneficio da região, favorecendo, «jnonto
posivel, n sua expansão conimcrcial. tm nl-
guns artigos essa reducção tem chegado a e
•ir» -I». E' dc justiça reconhecer ainda neste
sentido os bons officios tio Exmo. Sr._ Dr.
Carlos Nicmcyer, operoso chefe de sçcçao do
trafego na Inspeciona Federal de hstríulas.

As altas autoridades bolivianas, únicas co-
nhecedoras das necessidades locaes, tem sido
unanimes em proclamar os grandes serviços
prestados pela Madeira-Mamoré aqucllns zo-
nas, tributando com isso n devida justiça a
administração desla Estrada.

Relativamente ao custo da eonstrueção ç
lucros «íue dizeis auferir n companhia pçlo
contrato dc arrendamento, cabe-me dçc a-
par ainda uma vez o seguinte : o custo kilo:
métrico da Madeira-Mamoré ao governo e
muilo inferior ao das outras estradas do fer-
ro do sul, construídas nas mesmas condições
teclinicns, apezar de ser o seu traçado por so-
bre a mais insalubre região do mundo; quan-
to ao arrendamento, peço venia para -descia-
ror-vòs «pie os vossos algarismos suo falhos,
porquanto na cifro apresentada não estuo in-
cluidas as despesas de conservação da linlta,
«íue como saheis, absorvem quasi por com-
plcto o saldo que indicies. Si esta declaração
não tem pnra vós o effcito que deveria produ-
zir, pelo cunho de verdade que a inspira,
baste lembrar-vos que. cm nome da Madeira-
Mamoré, já tive ocensião de propor solemne-
mente no governo a desistenein dos mesmos
contratos, mediante o pagamento integral
diiduillo que se verificasse ler sido gasto na
eonstrueção. Esta proposta ainda hoje a. rei-
tero e. tanto hasta para provar, Sr. redactor,
que não ha ganância dc nossa parte, quando
tão sinceramente nos promptificamqs a pas-
sar a outrem estes fantásticos lucros «pie nos
atlribucm.

Ern conclusão, permilti-me dizer que uma
companhia que se abalançn a investir capi-
tacs numa empresa de problemáticos rcsul-
tados, rcalisando um trabalho tão extrnordi-
nario, que seria decerto considerado uma das
maravilhas do mundo, si fosse cffcctuado em
outro paiz; uma companhia que nffronta a
Insalübridade de uma região mortífera c sem
medir sacrifícios, vem tornar aproveitável
uma zona quasi abandonada, com todas as
nuas riquezas naturaes, deveria merecer ou-
tro Iralamcnto da imprensa c dos poderes pu-
bÜCOS. .'¦¦¦¦ , , ..„:„„

A Madeira-Mamoré 6 a estrada de trilhos
dc ouro, não para o governo, como ra procura
fazer acreditar, mas sim para iuellcs que
nella arriscaram os seus capitães.

Muito attàhciòsamente, Sr. redactor sub-
screvo-me admirador cr0. — Geraldo Ro-
cha. Em 11 dc novembro de 1910.

'•""«»¦ ¦

gresso i'.Mcr..i; mu*- nenhum senador ou
dc
tio

''VprÔceS'! 
clci,..o .U-« ».»liv.... ••»., '••'!,';

n ,v
tem
""ofiellorcs sc reúnem no» seus respçrli
v* listados; no «Ila iíiarcado para n eleição,
vli. cm cc.lul.is fechadas para nrartdento
i » i vice-presidente. Din dos cailll^^alOS.?
escolher tem quo ser íorçosnuicnlo estranho
uo Estado, , ,.„,„ ,i„

Feita ii muiração, ú organ.sndu umn *m*W
todas os pessoas votadas paru os «lons cm-
gos, con. o numero de votos opurndns parti
endá, uma. Essa llstu ó enviada ao presidente

-°A apuroçao «i feita por cslç I> rc si ti c»»l« «""»
o Congresso reunido, devendo ser <I«?«*' °
eleito <> candidato «|uc obtiver a nialorla.de
votos correspondente a maioria dos eleito,
res nomeados. . ,„,..

Si nenhum dos candidatos para prcs.denie
oblcm essa maioria, u Câmara dos Depu-
lados, cm escrutínio secreto, tem o direito
de escolher entre os tres candjdatos mais vo»
tndos. Essa escolha, porém, nao é feita pelos
inethodos das votaçf.e.s ordinárias pois que
cada bancada do cada Estado tem direito so-
mente a um voto c é necessário «pie tomem
parte na votação, pelo menos, representantes
de dous terços do total dos Estados.

SI para o cargo de vice-presidente n.-nlium

,á a sua padroeira, nu cgro.lu da dloila.
Esse ciillo, ««in sun origem, se nssomoliu. nn.

de Nossa Senhora de l.ounK-s, nn l-riuiçu, OI
Nossa Senhora de l.u.iiin. na ArffcnllHft.>'o mil»
tos outros celebres, como «• de Nossa Seniiou
ilu Aiiparcciua, ein n. rijuio. Nasceu cm ter-' 

s dó llespa.iha. nn Aüiiltixla, onde, ..«».-
heço de unia niontai.lui, ha um P^.-Jgfg
n liiiiigcm «ia snntn, esculpida por S. l.ucas. I.
de sua 

"-'-¦--'¦' '•••¦ ¦»¦ ¦'"""• «-» cxiillcaçai>
a historia saca, quando ni.rrii n «pparlçuo àa
X.1SMIi Senhora dii Cube.a a um menino «|uo
ali pastoreava reliiinhos.

E» lambem, a padroeira «los quo soffreiii en-
fcrinl.lndcs «lu cérebro e dos «|..o temem tues
"rnUnrcs, 

a imagem da siilitfl s»!,l1í",.,<;.i!!
uma das mãos uma cabeça c ainda u histoii.i,
lllhurgleu explica por nm* assim a represou-
ain. Narra que um fidalgo hespanhol, Içndo

sido eondemnado ú morte, pr..niettcu-lhe devo-
culto, «llffiiiidl.ido-o, com seus

* . I.... >ln Iiim.lar-sc-Ilio au
vastos recursos, por loaps o» niçniuj» <¦«; •--
ri si ii pena «le morte lhe fosse indultada. 1.
na' hora trágica da execução, quasi no-momoii-
lo do sobre o pescoço lho ser desferido o gol-
ih« fatal, um arauto do rei apparece trazendo

do* candidatos obtém maioria absoluta do
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Procurou hoje
apenas saido da

A NOITE Paulo Barbosa,
Santa Casa, onde estivem,

díscie" nute-horíteiii, curando os ferimentos,
de" cacete c navalha, recebidos na aggressao
de que fora victima, da parte do desordeiro
Osório de Oliveira, â rua do Governador, em
Realengo Disse-nos Paulo Barbosa que, nao
como foi publicado, não estava bebendo com
Osório, quando este o aggrediu. E suas dc-
claraçõos a respeito, adeantou-nos, so.ama-
nhã as vae dar á policia, a cujas autoridades
ella próprio entregará, preso, o desordeiro
seu aggrcssor. *****

numero dc eleitores, compete ao Senado es»
colher entre os dous mais votados, sendo nc-
cessurio que á sessão de escolha estejam
presentes dous terços do numero total «los
senadores. . . .

E' o Congresso que marca o dia «la eiciçap,
que tem de ser unico cm Ioda a Republica,
mas (disposição da emeudn XII, votada cm
1801) si a Cantara, competiudo-lhc a escolha,
nn» a tiver feilo nlé o diu -1 dc março do
anuo cm «pie terminar o mandato — o vice-
presidente assume a presidência, "como cm
caso dc morte ou incompatibilidade constitu-
cional". , ,

Èsccpluiido Caroliiia do Sul, que faz a es-
colha dos eleitores por intermédio dn As-
sembléa Legislativa local, todos os demais
votaram 'eis que determinam que os eleito-
res sejam escolhidos direclamentc pelos ciei-
tores ordinários. .... ,«¦-

Foi uin "acto" de 'JIl de janeiro de lbla
que marcou que a eleição presidencial "fosse
rcalisada na terça-feira (textual} que se sç-
guc á primeira segunda-feira do mez de
novembro do mino precedente ao da terml-
nação do mandato". .
Vejamos o que pensa desse systema de elei-

ção e dos trabalhos partidários preliminares
o Sr Woodrow Wilson, quo é um dos inte-
ressados no pleito. São da sua importante
obra "The State" as seguintes palavras:

"A theoria primitiva dos autores desse
systema (assembléias preliminares dos parti-
dos para e eleição presidencial) visava que
cada eleitor pudesse, realmente, pelo seu vo-
to escolher livremente para o alto cargo o
homem que, em sua consciência, deveria ser
escolhido. De facto, entretanto, os eleitores
não fazem mais do que accoitnr as decisões
dos partidos, tomadas duraute o verão pre-
ce.denlc nas convenções uacionaes. Cada par-
tido rcalisa, durante o verão, uma grande
assemblca composta de delegados vindos de
todos os cantos do paiz o nessa assemblca
são designados quacs devam ser os candi-
dntos Os eleitores presídenciaes são, por seu
turno, escolhidos segundo ns ussembléas lo-
caes dos differentcs partidos. O partido. que
faz triumphar maior numero de eleitores faz,
egualmente, triumphar os candidatos aos al-
tos postos, porque os votos são dados, natu-
ralmenlc, conforme a vontade das assem-
bléas. Essas ussembléas dc partidos, de que
a Constituição não fala, desempenham, de
facto e muitas vezes, o papel mais importan-
te na machina eleitoral."

Desta vez, segundo estamos vendo pelas
noticias telegraphicas que temos recebido, o
resultado da eleição, no segundo grão, não
correspondeu ao que foi calculado pela ciei-
ção dc primeiro gráo, o muito felizmente pa-
ia Wilson, porque todos os cálculos eram
leitos no sentido dc sua derrota.

Não é exacto, também, conforme li num
jornal, mie "ii reeleição presidencial fosse de
poucas décadas de áíinos atrás. Basta recor-
dar que Jorge Washington, primeiro presi-
dente da grande Republica, foi reeleito, en-
tendendo-sc que essa reeleição era permitti-
da, uma vez que a Constituição não a veda-
va conforme fizeram quasi todas as consti-
tuições dos paizes americanos votadas pos-
teriormente.

Thomas Jcffcrson, segundo presidente, foi
reeleito, bem como Madison e Monroc, que
foram o terceiro e o quarto presidentes.
Adams, que foi o segundo presidente, uão lo-
grou tal ventura, nem o seu parente Juan Q.
Adams, em 18125.

Jackson, eleito logo apôs esse segundo
Adams, foi reeleito. Seguiu-se uma serie de
oito presidentes não reeleitos, ate. Abrahão
Lincoln, que foi reeleito c, passado o qua-
triennio de Andres Johnson, Grant foi rc-
eleito, As demais reeleições são dos nossos
dias.

Oito Prazeres

o indulto real
A sòlomiiidhdo dc hoje nn CaUiedrol constou

c missa ponliíieiul, sendo offic ante o Rcviiiu..
monsenhor Amador Uticno dc Barròs. serviu»
do de diucono monsenhor João Pio dos hau-
lòs de sub-dlacono conego Júlio VlmC»
ney e de mestre de cerimonia o padre Josu Ca-
minha, com assistência «lc toda f,?'™"--

Após ú missa pontificai entoou "lc-Deum .
o conego Rezende. , , , _ ,

O coro foi executado pela Scliola tautorum
tle Santa Cecília.

i»~ «—-*—;

R üuere.s.apreciar bom o puro café? I
ú __. 56 o PAPAGAIO |

ELIXIR DE NOGUEIRA — Para molcstla»
da pelle

¦A corrida de moto-
cyclefas

UM ACGIDENTE
Rcalisou-.se hoje a corrida dê motocyclc-

tas promovida pelo Rio Moto-Club.
O resultado foi o seguinte:
1», Domingos Lopes, cm W'i 2", Raul Soa-

res dc Souza, cm 32",8i :i", José Augusto
Heis, em 33/2; -1°, S. FJorlono Peixoto, .em
35"'2* õ", Jacomo de Souza Lima, em m ;}',
6», LÍuidolino de Aguiar, cm 37",1; 7°, .Mario
Bianchi, cm 39",8; 3". Carlos Tlneme, cm

Depois de ter vencido a prova o "sports-

mau" Domingos Lopes caiu da motocycleta,
mas essa queda não teve maiores consc-
quencins. ., ,

Também houve um outro accidente na cor-
rida de hoje.

Já na Gavca, os corredores, quando o br.
Laport vinha cm direcção íi cidade, foi vi- (
ctinta de um accidente, recebendo um feri-
mento ligeiro nns costas.

O eboque, porém, produziu uma contusão
interna nos. rins, que. talvez>enlia a ter al-,'
guina gravidade. ' 

' '
O Sr. Lapòrt foi immcdiatamcnte. soecorn-

do pela Assistência, sendo em seguida trans-
portado para a sua residência, onde esta em
tratamento.

O Sr. José Cardoso Laport, que soffi-eu O
accidente no momento em que era disputado
o campeonato, não ó nem sócio do C. M. H*
c nem concorrente ao campeonato,

i **ws • "«

Drs. Moura Erasil e Gabriel de Andrade.
Oculistap- Larço da Carioca 8, sobrado.

********

ião Lcurenço -
brindes; LOPES SA' & COMP

¦ *******

Cigarros populares, ria
1'umo Hio Novo, paru
20U réis, cora valiosos

O coronel Souza Aguiar
pediu demissão de chefe

do D. A. da Guerra
Sabemos que por motivo de moléstia oué

ha bem pouco tempo o fez guardar o leito,
foi exonerado a pedido do logar de chefe
do Departamento dc Administração da guer-
ra o coronel Souza Aguiar.

******

*******
Exames de sangue, analyses

de urinas, etc.
Drs. Bruno Lobo e M iriçio de Medeiros, da

Faculdade de Medicina — Laborato.io de Ana-
tyses e Pesquizas ! . ROSÁRIO, 168, esq. praça
r-óncál"1" ,>,:'- Tnl HO l:.'»«VJ N '384

Dr. Phuenia dc Mello-
a. 0, ás U horas. — llesid. Allonso Peuna n.

i «aag» i

40.

Hua do»
Ourives

A primeira turma de norma»
listas de Casa Branca

CASA BRANCA, 12 (Serviço especial da A
NOITE) — E' esperado nesta localidade, no
dia 26 do corrente, o Dr, Altino Arantes, pre-
sidente de S. Paulo, que virá assistir á ce-
rimoni.i dn entrega dos diplomas das primei-
ras normal.istas que ultimamente terminaram
o seu curso. Estão sendo preparadas as festas
para sua recepção,

i ******* «
#>£»¦ ¦ Y|3í|Qcuraasinflammaçõe3doj
MOURA RRASIL Raa ürucuavana. 37IrJLIXlR W. NOGUEIRA - Cura syphilis. ¦¦«¦¦m mil

jeito e da Marinha. JjLZ^ - l 
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CA LITi
Gustavo de Souza Bandeira --«A Fa-

zenda da Saudade». -A. Austregésilo
-¦-«Pequenos inales». -- «A Patolojia

Geral», 2' numero.

O livrinlto do Sr. Gustavo dc Souza Ban-
deira é uma novela, uma novela muito sim-
ides. Tão simples, que lucraria mais cm tei
sido rezumida cm menos pajinas, reduzida a

succlivcl dc uma narração
um conto

A hisloria
brevíssima.

Trata-se de nm rapaz rico, Flavio dc Cas-
tro que vivia no estranjelro, quando o pai,
proprietário da Fazenda da Saudade, mor-
reu. Chefiando, ele fez lioas relações com
um fazendeiro da vizinhança. Flavio de.-Cas-
tro namorou-se da filha do fazendeiro. A
moça apaixonou-se por de. O ulilio durou
pouco, porque Flavio teve de vollor a huro-
pa nfim de convaleccr de uma molcstla c,
chefiado lá, caiu de novo cm uma vida (le
prazeres fáceis. (1 rczultado foi que a moça,
para sempre triste, aceitou a contragosto um
detestável cazamento e Flavio. mniirdo pela
,-tuberculoze, teve apenas o tempo de voii.i
paru morrer na Fazenda da Saudade, Sobre

n. sua lapide dispoz que sc inscrevesse este
epitafio: "Uma vida falha". _

Como c fácil de ver, esta narração ganha-
rin em ser condensada num conto.

Tal, porém, como está, cila e bem feita.
Si, atiiii e ali, ha incorreções dc portuguéz,
qne revelam, sobretudo, o leitor habitual do
livros francezes, o essencial e que o autor
sabe contar e sabe descrever.

Um mestre-escola, dos tempos cm que sc
uzava esta nota, escreveria na ultima folha :
"Esperado". Esperado espcrúnçozamcnte —
poder-se-ia ncrcccntnr.

» » •
O livro do Dr. Austregésilo é uma coleção

de estudos medico-literarios — isto e, de pc-
quenas questões, tratadas do ponto de vista
medico mns com um tal dezenvolvimenlo li-
torario, «pie aquelle udjetivo composto nao e
sem cabimento. •" .-

Antes de falar do contendo dn ob.ia, umn
simples uota ortográfica.;

Está bem entendido que cada um escreve
como quer, e tudo é certo, e tudo e errado...
A lingua portugueza é a mais anárquica ue
todas as que existem.

A ortografia do Dr. Austregésilo nada tem
de muito singular. Ha, porém, nela um vo-
cabulo escrito dc modo especial, modo para
o qual vale n pena chamar a atenção, isao
sc trata, entretanto, de nenhuma extravagan-
cia do autor, porque .já diversas pessoas ad-
erirnm a essa ortografia.

O vocábulo de que sc trata é a palavra :
"qnasi", que ele escreve "iíiicisc".

Ora, esta palavrinha tão simples, tao ba-
nal mesmo se diria : lão modesta, tem uma
qualidade que passa geralmente despercebi-
da : (i a mais universal de quantas se co-
nhecem. .,„

O latim escrevia quasi, o portuguéz, o ita-
liano, o francez, o inglcz, o alemão, todos es-
crevem exatamente dn mesmo modo : quasi.
Os espanhóis escrevem : cAsi.
— Por que então passar de i n e e escrever

Forque, dizem os opolojistas dessa grafia
em portuguéz o e final sôa como i.

E* verdade; mas si o c final sôa como i —
o i inicial, o í médio e o i final soam tam-
bem sempre, em toda parte, como i. l\no sc
compreende, á vista disso, é que se despreze a
grafia tradicional, não por ela ser tradicio-
nal, mas porque junta ao tradicionalisino, o
universalismo c o fonelismo.

Un porém, na palavra quasi uma lelra -que
mudou dc valor, do tempo dos romanos ate o
nosso • foi a letra s. Os romanos pronuncia-
vam QUJlsst, porque sempre, em toda pai te,
davam ao s o valor sibilanle Quando, cnlrc-
tanto, alguém propõe que se altere a grana
das palavras, cuja pronuncia variou e sc cs-
creva üL-sn, isso parece a nniila gente uma
hcreàíá. E pedem que o s fique apenas para

certas palavras derivadas do grego. O m-
teressante é qüc no grego o s não soava como
o nosso : soava como Is...

Fst-i nota ortográfica e apenas um aparte,
a que se aludiu aqui tão somente porque o
que se pode chamar o cazo da palavra oiiasíi
é uma singularidade talvez umea, atendendo
n que nenhuma outra tem a sua estupenda
universalidade , ,, .-. . .

_ No' livro do Dr. Austregésilo, o primeiro
trabalho é nina confcicncia sobre os que ctil-
tivain voluntariamente a dor : tendo tido nl-
guina grande mágua, entregam-se a ela e, em
vez de procurar vencê-la, chegam a uma cs-
pecie de volúpia do sofrimento, fazendo todo
o possível para conserva-lo.

Na conferência sobre a "neuroze do medo",
o Dr. Austregésilo esluuu os pavores mor-
bidos que tomam tão variadas formas. Fal-
tou talvez na sua enumeração um cazo que
tem agora uma certa atualidade. .

De fato, vários oficiais c soldados, indo
para a guerra, manifestam um grande medo
dc ter medo. Sabendo «pie o medo é um fe-
nomeno natural, uprezcnlado mesmo pelos
maiores generai.) que a historia tem coube-
cido esses militares ficam com receio de dar
disso qualquer manifestação, pnra não serem
ncuzados de puzilanimidade. E chegam as-
sim no que se chama : o medo do mcdo._

0))[, Austregésilo repudia com razão o
exajero do grande neurolojista dc Vienna, o
professor Frend, crendor da psiço-amilize,
ouc deriva todos os mnos de unia orijem
gcnital. O famozo pn-JscTiiaíísmo, com o
qual ele chegava a explicar quazi todos os
dezarranjos mentais c até o sonho eom o vai-
vem das locomotivas nas eslações das estra-
das de ferro tinha uma explicação oheenissi-
mn, é um dcspropozito. No cmtanlo, em que
provavelmente ele. tem razão é em atribuir
esses medos doentios a uma. emoção passa-

da da coneiencia ao inconciente, pelo que cie
chama o recalcamcnlo. Aliaz, nesse ponto,
ele está de acordo com Pierre Janet, que é
um psicólogo mais límpido.

Nos Erros do Vão c Erros do Amor o Dr.
Austregésilo trata de certas moléstias cuuza-
das por má alimentação e d certas psicopa-
tias sexuais.

No estudo da Preguiça Patolôjica ele mos-
tra como a preguiça & freqüentemente uma
verdadeira moléstia : trai pelo menos um cs-
tado de inferioridade orgânica, sucetivel de
tratamento como qualquer outra enfermida-
de. Ha a este respeito no deliciozo livro de
Maurice de Flcury — lnlroduclion ti la Má-
decinc de VEspritS— um excelente capitulo.
O Dr. Austregésilo chega ás mesmas conclu-
zões.

Ha um trabalho sobre a mentira, ha outro
sobre o ciúme. Neste, o autor me atribui, por
engano, uma afirmação «pie ele combate.
Trata-se de saber cm quem o ciúme é mais
intenso — no homem ou nn mulher ? Por
mim, eu creio, como o Dr. Austregésilo. que
ele é mais intenso no honteni. (*) O numero
de crimes por ciúme praticados pelos homens
é muito maior que o praticado por mu-
lheres.

O que empresta um caráter especial ao li-
vro do Dr. Austregésilo é que dc dá u todas
as tezes médicas um amplo dezenvolvimenlo
literário, Isso o torna agradabilissimo.

• »•
E pois que esta crônica passou dc um

livro inteiramente alheio á medicina a outro
semi-medico, não é dc estranhar que acabe
a sua trajetória dando noticia de uma publi-
cação inteiramente medica. Trata-se aliáz dc
unia revista técnica. — A Patolojia Geral.
Quando sc tenha dito que ela é dirijidn pelo

Dr. Pinheiro Guimarães, parece que nao se
preciza iicrecenlar mais nada.

Dc fato, o Dr. Pinheiro Guimarães lem a
sua reputação feita no majislerio- da Facul-
dade dc Medicina : reputação como professor
e como investigador.

O primeiro arligo, que ele publica no se-
gundo numero da sua revista, alesta bem as
suas qualidades como cxpozitor simples, cln-
ro, convincente e como espirito curiozo e in-
dagador.

Esse artigo é uma bòa contribuição para °
estudo da piocultura e ele interessará, dc
certo, mesmo os que nuo são médicos.

Parn os médicos, a piocultura ó um novo
meio de diagnostico e prognostico. Para os
espíritos que gostam das idtias gerais, ela
tem o mérito de ser mais uma tentativa paia
a avaliação da vitalidade dos organismos na
lula contra as moléstias.

O que hoje se faz é umn conjetura mais
ou menos aproximada. O que a piocultura
quer é dar uma medida da força de rezistcii-
cia dos organismos, atacatlos por certos ajen-
tes mórbidos. Medida, no sentido rigorozo, no
sentido matemático da palavra. Ora, isso pa-
recia a muitos impossivel, em tudo quanto
concerne ás ciências biolójicas

Num livro recente do Dr. Alfredo Marli»
net, ele mostra, entretanto, como não ha ver-
(ladeira ciência emquanlo não se chega á I\os"
sibilidude dc medida. Essa noção domina
todo o conhecimento cientifico.

Na revista do Dr. Pinheiro Guimarães, ita.
além do seu, outros trabalhos sobre osjniáis
a notória incompetência des'. secção não ar-
risca o mínimo comentário. Rias eles eslao
sob tão bôa éjide, que não precizant dc nc-
nliiima recommcndnção.

(*) O silencio c de ouro, paj. 244.
^'•deiros c Albiiqufívqno

i~,w »- * fl jfriíifli"^' **»s;Saí*£»£!»!k_^^ w^-^i_«sKe,
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0 Partido Catholico se
arregimenta com ímpres-

siaíianle energia
O ffcífíc.entés trabalhos das

Jfcoinmissôes parochiaes
¦ ¦-

A reunião da farde do hojo
l-.ii umn das,salas «lo Museu Commeralalreiiiilriim-so.á tarde, «-.., iissemliloa^meísal

ri.ra-ií C°"SClh0 <l0 Ccn,ro Solíw
Iln dins,.cm entrevista com um dos secre-tarjas do .Centro, «lemos noticia «Io mceanls-mo lussa poderosa organlsnsao, cujos f|„" 

"fla
..listar e levar ás urnas òs catholicos; cmS^"ArSffi!lto d0 vo,° Osarado ™

O presidenta «Io Centro . 0 Dr. ThcodoroMnchad., cujos compnnbc-iros hoje prosentesn nssoinbhta «.rum os Srs. Drs. Condido\ ,«cs Pio Oltonl. Plácido dc Mello. Ôotí";Sn i os, Francisco Bcrnardiuo, Barbosa ,ta"li!!' • ° iíí,,rio Tavora' •'"'>'-.vnio Monlci»ro, marechal IJormann, Araújo Mala o lide-fonso de Araújo, "ut
As coiiDiiissõcs já orgiinisndus se compõem«ii. inéliíi, cada nma do cinco membros í.m

!^tüs0sSte^si<1^u,n M***
\ost;i

MMfl
Olavo Bilac na capital

catharinense
Ur2?ii!Jlf nifesJaÇSo ao poetada "Missão de Puma" peloTiro n. 40

Pi.6niANopoi.is, i

A GUERRA í °*A c_í_s_.,!"*WB
A historia da menor ju-

ventina complica-se

".TINAS INfOaMAÇÔEJl
tWAPlOAJe MINUCIOSAS
loeTOOiTAKEPORTAGEín0$ «'A NOITE»

:MÍi?;"ii,l,»r'!..!ir,',,,":Í,T' <a' 1™to <lc?va"lfoSí

'IS»|ê^SfSS^S

üfnvn Au? C'"st;,• WOMtlõndà-llio o Sr.

afim de* c„,harcar ?,„ fiS X í®^A sua disposição, nehi.ndo.se ali o Tiro
Sffl^ 5V!,Kn(Çu!m,nr- ° ntlrador Sr Os-
ÍV ,?en, lü, °SíerCm\ U,n «•*""-' <le Ho-

i assembléa cada representante num-rliin In, perante a mesa. pmstaiido contas dos«.•..P.vl.ei.,l,.n.;nt.,s rcalisados para ò alcancecompleto tio "desideratum" c. assim scSerIf car, segundo o «pio assistimos.™u"ó mot
y 

mciiln «ue lavra entre os catholc.s, «10 ,c-seção d fraude clcitrirnl /. n..-n ..' "_C_:.,A
da vel Fundamos jncumbK'^" míX
escÒtas ondün?,"'í!i'cr",.d?s. id*us> -"stituindo

De varias parçchiás os representantes, usan-dç da palavra, deixaram ver que o 
"serviecIde

alistamento tem s do incessante snlníin «ii»noite pelotões de alistando*f das sede" los cen"tros para ns delegacias, onde. com toda «-"-claridade, o"scrv^Vobtcn^o dVcarleUras do identidade está sendo fÒiin As paro.
suo

etc

no Sr. Olavo llilac, que pronunciou mn «li -
Sr;VrintaF_lv.",üt,,.P,,0Í*,!',c.ín S»W« 

"™
prs. urs. Milvio Adiicci. I* vsst-s Cosia mn.
Jor 

VicIra ltosa. capltub-tcncnto Hoitfi njü

§|d|g|g K°VmiaJuy dü *#* *
As cousas curiosas do

roubo dos cento e qua-renta contos
Querem subornar testemunhas
fensíd'í'10 ."M:",h'0Siul,(. Iíltlflnl0 Mncliado, de-
duo Ài ..!,.« 

C,,"e Mari,,Il('". 'luó o indlvi»
Sa lv.d, -1 

"li""0 C0."-hccln a tcstcmunliaaanatior rrnneutti. cotnbinn,, /.,.... „..- .. :....

A situação ha AI.omar.ha
r.KiT,X.(M0ffi,r.SJS'
na IçleKraphou ao sc» Jornul? 

Cm Bc"

dn AL tt cerca do <lous mexe», e Liga
mnl v?.ÍB<|Ue 8e or««n'8«« eni BcVlün, iramal visla e ns seus dirigentes alvo idoapreciações pouco alrosas. Ei i Ltda Liga da h* interessa ioda a ÀlIcnfínKc ale mesmo os mais altos circulo» ie 

"nre"
oecupam çom oa seus trabalho". Pu CM-mimstro. Sr. Dernhurir num n.i:,--que publica no «BeilJnS^JiiSrtSSB
por que motivo o governo ulcmW oRc-lcislatt nao responderam ús IiuVinuactVs
n presidente Wilson c o ex-presldcnle Talt
nu^daS" da üga "a?aa»"»:

cahimnlasse. Aprendamos com os Se"°sa desfazer as accusaçOes c a rnltlgar 5?effcltos dos nossos' actos, oSendo«lunchs» aos estrangeiros ouí nos visitamo escrevendo earlas agradável, aos que "m
roncas dc Haya fizemos um fraco papel
S?. »«•<¦? objeecõos que alfedaram asensibilidade des outras nações. Fizcmo-no*conhecer como homens de pouco lact." c
cssès crfosTC'a' E' Ímp° <Ie re"ararmos

O alarma que causa cm Viennao avanço italiano sobre Tricste
-NOVA VOHK, 12 (A .\OITU) - A «Nouo

Ircio Presst,". de Vicnnu, publicou hontemum nrtljfo-alarmante a respeito du avanço das'tropas iluliunaa nobre Tricsíe."Só podemos chamar ladrõea aquellcs nuor.os roubam u nossu jóia du Trleiterí—ésclt

Có?alSda Vi«íi..Ií.t).IIlns rst'l'lv"° ,m Auditório.1.i. ., •¦¦••f'iihn. procurou esta tanlo o :i"

e*SSS A AuionioVi.;, "sslm ,,r,w"i»

CORRIDAS
No Dcrby-Club

sç,b,c1.u.de;7ul;'^im;r,;:;en,,'1,*,,,,,il0ü,m,
quo iifflrinn .ser .,,..;, tttrhisifnt.om.i não «levem os nosso

nor Jnvcnliiii,, oa.
ssos leitores estar

i", 
",." 

?,^"?c,,«,*>-. «> inenoi* .urontfnn nrtls.

dor dé 
"'"' " "nB ''" '"on"" ''"'"-

..... . 'm?"*!. tlcclnrou-n iiiiurocc'donto

J™J*V ttheri« Inauepllò pnVa «mirar todo

d«s°S!eno° ncriiS;,,;!- ™M™ *"^-

diõj.  v-" ""•' « wiainante (Clnu

D.Sní,c.I)k',n,Uin' tm 2' 'í»W!cl« e em II

este caso,

-.ma
13 ac

rancutti, combinou com elle -í Idn
d,eCS,cennSUo11o„S,i•,, «»^-» >«oclí-.«t_, ^ paftan dílò *
•i-J,*1.1.".5.ufnl °. receberia i.istruce-õcs nara >'
deste

o ortruo officloso do Koverno austríaco . u..creacenta quo o trenornlisaimo Cadorno. dcaoiide deixar as su.vj tropas descansar uns dia''•oi.ira a lançai-as no ataque, eoiiqulátando

As manobras do 46' de
infantaria

5Sr^-^'

Os prodromos da luta no
Pará

O senador Lauro Sodré

. WAS RECUMAÇòl-S

Uma é policia e outra...
ao bispo

10 ..mi ni.ii' 1
nuasi boeejar dêiiòT,C?.V,,t'l,í1,fl !' ,v,''"i'"' «
vasln o ciuln tíu- ii«, 

* íl ,v,l:"'và" se es»

noK^S^t rcil^""!/10, •"'»'. »»o-VfJboli»._ sobem «h AVi,rt"s* *"* '••• ,ft*s *•»"

ir ,n','•V.m,l"ÍU>- N« «-Wn do, Turf. Ul , ?. ChOl, dc f,,,i| !"•"' ,''?I,?Ua l'S," '"•' ;*' OU-
chm n^lte8"86"1' «ssiiihorcoii-S^rn- S,K'CC,,° ".'•.•' a ine«»_ VISVl h,m' Ml-
síma\^t:,i^0',&.,,dc',!^.''^''''-^ Por ;<M^ 

tlcssns n^i^rV^S''.^-';^
«t'11'l'i íinsl,.,-.,,'" "i".'li ,V>, '"."'""UO-S0 llll SC»kliiu.1 posiçtio. Assim .1 feita •., corrlHn «t.-.

tios carros. X
¦s famílias quo""- '-•'••-¦ •>'••* uiii.„„s moine «tt «"« «eifito^ríW?«mrC0,,r,,,,'!l•¦ •'¦' i"--avançou do trás e arrebatou a seg-nndi co I, "»" l fa r ,¦ í 

' ."•'' Vf ,m ccrl'*» «'»«».vu.. a Dynnmite. Dlctndurn w. firme """«w à d. «í'f ;':> ^"«"«S porque a mu-
»o|)SDS,^0,<!,a í0i -^ ?m ca^^^í-i» o caso
,n 

' 
Kre0. 

~V 1;,.;t,<J n,clr»s ~ Correram* Idyj " 
ftUC"__. rtu d«'«-»«lo da suu a"

SiÍ«:ÍlcS;£«^ troí^Satnf 
'%ÜW^i» 

"»> 
'«¦

Vell nha (Znbal,,) 0 A'lcgro (I). Wa). " 3' rlsonlios; 
q. é norílb,,i,í-ov,l,"í- 1,cm v"li,I«»%^ cecu N elhinha, cm .* ààjoàtt. 'e 

em g. jr A sce^o' J? S 
* 

^a STfkblTP -Alciírc.
Tempo, IOS r.V.
Poules, .09100; «li.ph.s, lO.^lOO..Movimento «d, parco: 9;_„oã0(10 •h.ida proinptii, despontando Velhinha, quoim logo balida nor Majestlc. liste . »ou' ntorrldu, scB-uido de Velhinlin o ldy . .\ rccl-do Itninnrnty, Alc«re c Revlsor bateram Idvl.nna..do-se aquelle em terceiro. Iluranto H"recla do rio Velhinha atacou Jtnjt' lie nUe sócoiisetpiiu bnter nuiisi i». .-,.„„„ i„„ ,L'_.U__Ò

coco c com facilidade.: JifâjáSf % Sta meio corpo «le Ale/ire, terceiro. 
htífl"luo

* •--- '1.001) metros — Correram: lli.5-

licia.
Hoje, quando se Ia realisar a conferencii

p. commissario Mario Nosucira, dc l- «lis'^i|pâasé.lill ______sí^i_____»:
«nitie-uleiades por parle dos cidadãos de c™_! r-idr avançada, que se mostram còrnnlá(nmw"?A CllOVeU graillZOS em Co-descrentes da regenVraTãÕ^to^t&rc!

,!onTderavel!C,íüeS 
e a rCacçn° ^ «W».

Whv?,d-0S.,_ -3rcs!dí'P|e <¦« mesa lucilava compa ayras de eneornjameuto. alvitraiido me™
..'!,0..a„-,dla.dô.,so,:sol.i.c:i*a«<> o nnsilio «larse.

façam séns
tornarem-se
oto,

lutado com os pomicosTquc'aii posSi^-ladeiras repartições d«* captação de eleitores
^^^í^a^'ai>P*»u*Mos>rà

' mandahy, Minas

n.i-1 J ' ~~ Cai" hontem sobre esta lo»cahdade uma violenta chuva de Sm

tèrrunLpííí 'f"" .Ch?Veu íír:,"izos' il]i"'teriuptamente, ficando o solo coberto tleespessa camada de gelo.

£ parochiaes.distinguiu-sò o Dr H urfquc 
" 

loI» Urrao Netto, que affirmon estar a pnrncl ai de Sant'Anna sufficiehtemente aparelhada
íe 1,old*e..a ,ser re-*lis**'lo o programma dô«.entro Catholico, qual o do súffragàr™ws nra--imãs eleições dc intendentes uma chana
annpPo°s9.,a 

de "°mes influcutcs e l»W«4«S
I Terminou a reuniáo decidindo a nssemblíanue uma .commissão, boje nomeada, ?cdja
t?,»},er.g,co protcsto contra « nomeação deintendentes, que-ora so pensa pôr em cse!

l/oi também deliberado que a próxima rc«nuo seja realisada na secunda quiuta-fe'
Fsffc"^1'0' ^.20 horas* "° mesmo locnl

,^ÍaS.ia.S'lT.bb:a.s',ass!m como
su
parqchia, são

t"e'deZ^hroreai1^Ua,,„na SCgUnd' W-^&á
Pci.Tc ni ' í^.20 horas* no mesmo local.Kstus asscmbléas, assim como as reuniões

f__bt_ «nLseis ^aniles eommissões tle alsta-men o e as sesse.es, cm cada paroebia s5n••«bertas e encerradas com umS^ JacúlatoriaI. ne os catholicos resolveram adop ar, comoli oz de commando e esperança de victorfn°"!.)• Mana concebida seín peccado, rogne „ipios que recorremos a vós'" u' rognc V°v

O Tiro Naval prepara-se
para a formatura do dia 19
,,n?nTi'°.Xaval,roaliso" ,10Je> {* 1C horas 110pateo interno do Arsenal dü Mar inl a n,exercícios geraes c preliminaros para 

'for

ré"«ii? -dc J»ri""c"to da bandeira»? que/Je.ealisara no dia 19 do corrente. J
tresenínc E°" c0,n ?ln "limi!ro superior n
fn.n«- S hon,.ens. e'" fardamento "kulii" de
SateN^flrd^PC,a.Vanda d0 S do

Depois de feita a verificação dos nue falia-ram, os instruetores deram inicio nos exerci"S^S£dB cvoln5,/cs' ws
Alguns dos atiradores, que ainda n-lo tím'!fqrmc,_t:ambem tomaram ™ri« níí°J„?

içoes ú po» I assim ús portas dc Trie^te.
A \euc Freio Prcsse" termina o seu bradoancuslioso pedindo ao Estado-SIaior que fa.*atodos os esforços para Impedir que os ilalin-.Õ9cheijuem a Triestc.

O ultimo communicado allcmão
XOVA VOHK, 12 (A XOITE) - Itau ^.pham de Berlim: ""•'Diz o communicado officinl de hontem. 11:Desde 5 de outubro até 5 do corrente nsnossas tropas repelliram seis divisões ingle-a*e quatro e meia divisões francezas quo tentairam romper a nossa .rente entre Le Snrs c Bou-tiiavcsnes, ao norte do Somme. Somente nasproximidades de Pressoir, oa francezes obtive»ram algumas vantanens.

Enlre os 17 aeroplanos alliados que abate-mos, encontra-se um «rande apparelho de com-'ate, com dous motores, tres metralhadoras ctendo tros assentos. Oo tres tripoiantes foramaprisionados e o apparelho está intacto."O communicado reconhece também que o«franceces reconquistaram a maior parte da ai-dem de Sailly-Saillisel."
Um sermão enaltecendo D'Annun-zio

110MA, IL' (A NOITE) - O padre Semeia,que .rosa a fama do modernista, pronunciouHontem, numa egreja desta capital, um ser-nino no qual —"  -¦¦ ¦'• ¦•
(
d

B^cebe uma manifestação
-.1,Í-;:!m''?1, - <Sírv,'ío especial da A NOITE)
Mibií,„.Br"V° «í11 couveiição do Partido He- - ,....«¦«.i^^ís mmwm%
êê^B ®5vÇS_&5_í ÍSSS 7Í'éa- "'ri' -!3' "»•'«"
firí âvr_« _?„,.? :'d~ daf>Vcll!' ca-idi- Fo,,lcS; 859;/duplas, 24,500.enninni.do a sessão todos n«'«,.,.
;;*;nlcs, seguidos de enorme mas», de pppuíács que Se liim incorporando áquclíes ie di-' oram para a residência «Io Dr. Lnuro So-
dóVrr" 

:"' °ih,V'Dr' SeVerÍ"0 S»v«,!redaeto
Ln. Tt.. . 

n™!..:..?._..norae "? POVO»; O Dr.

Incumbida «lesse s?r?C„áÍ ba-»U,Ua 
,oce^

tn.ucn,e"o1u:o,«Ji;.eeÍ.ora\_ss;.,:V*SCV',n^

£- Foi, enlão %Í^SrtTO^moço
ca& eS0^:: 'í."-"81 <'-»nió,.,os

Movimento do pareô: li:71tíç000.
p.idn n partida pulou riu ponta Kraneta queta Io,» batida por Zellc, Histórico e 'Pista-

chio. .Na recla do Turf-Club /ell. abriu li z

^orei->:Jmü-iZe^\Ty"' -!"!,s •'i*-1'""'^)':"

moço.0lfoCjne0fll á S ssn"Sefn,t' .,is-v •
^•áo1^aoai„tl^C" e aqui Sj ^^™„,?s•Ja sacrisl a com ¦« iZ„ n ° .I)adl'*' vciu
«"amos aJoelhnV ifnSa' 0rn' nós ™° '--bo-o nuo ajoelhamos.

«c?r ahi J»aiáSaS_S!f'*&*&"

neSando'o 
™^°». l11» lo/igo discurso,nctlamando-o, ao terminar, a massa popular.

Os preparativos em Curityba
para a recepção doSr. Camargo

Imitou a seguinte ordem de formatura: '
i,„„. "ç;'s dcs,««**aas em ordem do «li-, dehontem parn tomarem parle na foniati.rn h r
«.«.na «io 1'slndo deverão achnr-.se formadas ns'lü horas amanhã, na praça da itepublicaHob

tle «lous çonios, cn,.,.»,,,!,, ,-uquo forcava cbatendo Pistachio e Histórico, firmavn-sè cmsegundo logar; No Itámaraty/ Hlstor co ficosçiido balido por Pistachio e,'jáiíunco ln,,»?í
M . , '.r<IUC í'":51'!»'"''. Zellc durante ns rcc as «Io no e de chegada, pois que a égua cor-ia f.rme c chegava facilmente-ao vee-dor

olho ela rua...
.— Eu proteste

ioclhcin-.se- ou ponho-os ....

vós!

0 busfo de Sylvio
Homero

^ttiJ^ ^d^o°doS^[ord?t

I 'a (.unha, embaixador do Brasil neslãcapi-inl, o um grupo de amigos, para ser oiicrcci-
¦íf-éâ do-nSyh;Í0 U0'ir\1 Filh0' chefe do ,â-.jnnete do Dr. Lauro Mu ler, ministro das lie-lacoes Exteriores do Brasil!

cicios triíflrtAi-" •""¦" ?niai'a,a Parle nos escr-
a ' :r •' os a Paizana.A solemnidnde do "juramcnlo t!„ bantlei

râ-Mar w''Sada no dia 19* "a avenid Bo .ramai, junto ao monumento «n /,)m.'..n„..BaiToso monumento no almirante

Realisou-se o concurso
annual do Tiro n. 7

¦" a
O SEU RESULTADO

f,,iVa.n'fha ,'e Vro da Qui"ta da Boa Vista
tio Tiro nei7lsado 

° firande concurso aiinual
As provas tiveram grande concorrência cfocam brilhantemente disputadas pelos ati-indores quo a.ellas concorreram.i'oi_venccdor do

(
í
Jh:
Al
objeçtõ «fe ártòTftcTaô. ele praia lavrada
foi' o?fn,lC-C 

01'P du L-iga da Dct'C5a Racionai"" oifcrecido um custoso bronze artístico

k?„t ?,tlrado!;c.s Eugênio George c Alberto
los do ^líf" ^monarmos ddus o 

°

l' vas r,,t •1<est,"ad0S aos vencedores dasi"o\as que tinham, os seus nomes.

m****************—•**r*****OM*f*tm**mmmmmmmm*

A ilha do Governador"fevoíucionada"
Qu D"?â9í!^^Ps paraDESAGGRAVAR

O PAE
voLíonadí0 

°OVCrnacIor «teve hoje, re.

seAeSmlanw 
t,a Policia niaricima/piizèrain»*L» movimento, em direcção á ilha e

tentativa de assassinato».

ioSGdeCs0n:n° Cnê'ení >ir° cía Sterifiâtl
ruas? ,P qUCStÕCS de aIi"hamento de

0*engenheiro sentiu-se offendido e rnnin,.fcSf^.Mr1^' T ° ««>Wls:sín.o
o caso aos seus fllhi» pi",*-"" °uL^?"'0" I ;ií, °Í„Íi?.f*,ubl'cnp holll«n «ma ordem do

";," • i'\Jl,llal e"i,IU"-'c" a obra patriótica deOabrie D Aimunzio. Salientou o facto do gran-tle poeta estar, desde o inicio das hostilidades,nas linhas de frente, vivendo entre os sol.ln-dos nus trincheiras e dando exemplos de va-for e de austeridade. Realçou eguálmente operigo u que D'Annunzio se expõe dinriamen-lc, nus suas excursões aéreas, ii por fim disseque IJ Aimunzio era bem nestes momentos oprototypo tia virtude latina c da Nova Ita-

Os funeraes do major AffonsoPala
LISBOA, 12 (Havas) - O presidente daHcpublica, Dr. Bcrnardiuo Machado, visitouJioje o corpo do major Affonso Pala expôs-to cm/câmara ardente no edificio da Munici-paiidatle, incorporando-se no cortejo quesaiu moinemos depois, precedido ele diversoscontingentes ela guarnição de Lisboa.A urna funerária e as coroas iam sobrecarretas, otrt.s dns qunes se viam ministros

.representantes te varias associações com os
| respectivos estandartes.
I fechavam o cortejo numerosos officiaes deterra c mar e innncnsa multidão

«rr.ni5,. 
n'nS ír;,Jec[0 estavam apinbadas de

Morreu o coronel Ruífa
ROMA, 12 ,(A NOITE) - Mon-e.ro coronelMín, quando guiava, no Carso, o seu regi-

fS 
a° aSS C Uma íortc-Posiçâo aus-

Ò coronel Ruífa, qt|e era uma figura bri-I.;i nlissima do Exercito, pertencia a uma fn-inilia nobre elo Picmontê.
Uma ordem do dia commemoran-do o anniversario do rei VictorManoel

MewSV0 lc-™-"'ci .oao de Deus

liuetiiK dote Lte P™^csl™" « cn-
din acima rlíS?^' C°"rür,nt! * »>^ *o

Dous inválidos
Pátria brigam

Um fea-sdo a punha*

da

com tres corpos de diffcrença dc Pirq, e qe'loi segundo, também a tres corpos de jâgun-ço, terceiro. l. u-_«ni

-.41)0 metros ~ Correram: Enérgica ali-
çliacls), Gragoalá (D. Eerrcira), Hurrah! (Üib-bons) e Hygéa (F. Barroso). '
rAe.,ccu 

Enérgica, cm -' Hygéa, (üft £2..i{u.t-.
Tempo, 1(17 1|5". ,'
Poules, MgílOO; duplas, -3ÇG00. ;
Movimento do parco: 7:ã_élS0U0. ~~---

«rtfcS ^^fc&"ta. ÍI"c.se firmaram na segunda
S0';* Pr.mc.ra. passagem pelas orchi-bnuc.itlns Energ.ca corria já na anca de Hur-'','!!•' Vindo Grngoatá cm terceiro c Hygíã cmultimo. No portão do Itámaraty, Enérgica -i"
h?ldlr?";SC d!í I)onta* de 1'assâgcm, abrin.fo

»•>. i'iiiie.sit'., nccresppnlhi. -d'«se que nno era i enliuin1», ° ,r;,I,í,z- e
apezar dc nio «... it, 

'. V«Í5nI«undo e que,
era em direito civil J?Ãcni h;is canonicas, o'
di.'ç%s«IeCe,da^^&^
hóstia „a mão, continuo" íier 

"r PA'^acha muito interessante o caso''¦ "* 'Vl°
aiuii.ss.11,0... ' •Vi.e reclamar :Sim.

«W.lItS^f^0 "° Sr. cardeal pa.r.—• Sim.

Pc
laVíí!' !ioJP,' ".»'.» note; na

luz, no mesmo tempo que Hygéo passava paraterceiro lognr. Durante a recta do rio Hv-
fnv,)1B,nI",u. 

"«rrahl, que dominou na curvainnl. Deste ponto cm deante n corrida nno
,Z'y ?.!"•'? 'n.t(;,'esse. P°> <I»c Enérgica galo-pava iaci ate vencer esbarrada por vários cor-os de H.vgea que foi segunda a tres corposde.Kiirrnh.l. Oragoatá chegou longe.

IA se0for_mS^mUo°cô„,inP?i'r^ m"il° chies,

>° parco •— 1.7UÜ metros — Co T.un-s innried iu- r„/f7„„, V , , - ~ **°"eram:
i*mí70".Jiiíi.'".' "u ""m Jesus, os asvlndo* invn- ° Oi-,t.ruz), Lord Canning (F. Barroso* S-i

érelií'1 
lalrift marinbblrò'rii8,aLuiziAh Sn 5f? ,Mart.ircna)í Alegre (I). Vas)i GoytácazeS|Cn(2ríC'"ü 1lr,lani I'>'t"í a? am- (D,'r líerre »? o Insígnia D. Sunre.) ''***

àl<p,cr1Cllu°i;',;\l:ifl!m' <«,"•,• »^ í"" mo vo' »p,-,m 115».
com Ernàn \ _i&2 c,nlro" u dis™"r ífou es' ?^-,00: ^P*-». •««¦
laiii-sÓ améicas «l ^ 

-"a0-1?II!0U vulto- fi«- Moyimento.;dp parco: 14:4709000.
tie um ÍÚSc ir,v«f,!'lnhcl,ro "' 8 saco11 „ V1S1!.n,;í 1>l,ou lla 1>onla* sc«»itia de Trunfo _rerindo-ó n» mS°„'.n:V?í!iu.c,on.™ ? sargento, c I.ord Cani.ing. Este, no inicio da rceta do S81* iiinniaratv nassoti íini-n .•> c,,....,,,!., „„n - I pnaS £!*%

_,, O major Francisco Gome» ,i„ «:i..„:„„ .*

TAPEÇARIAS
e todos os artigos.tlesterànioVpolos^
nores preços.

ííH______l_«20jnj)Ieta.s tle todos
gêneros. " "

^reçtMsem competeneta

os

I-sissPlíi
á dircecão^o1 í' l.T™"1.0.8» c .Ç.ntrega„do-o
elle c sua victima7aointern^^

O sargento Eriiaiiê,Vn ;,«•;• ,- , Menor)ass_*s^ -ví^tí--

,, . - - - vgunda collociieúo.Assim correram e assim chegaram, vencendoinsígnia, facilmente por tres corpos c chegai.-do Lord Canning em segundo, também portres eorpos ele Govlacnz.
JfJVu0 7 

1'(i()'íl»ctrüS ~ Correram: Yvon-
fi?1. ? *V,r S',.nrt'i:). B«cnos Aires (Le Mcncr)Siçiliaj Mat-tii-cna), Bonlangcr (A.- Olmos)'Alidn (Torterolli) e Beatriz (O. CÒutinho). '

Yvon eU '' 
°m 2° Bueuos Aircs e cm 3o

Tempo, 107 4!5".
Poules, _1S_ÜÒ- dupla, 42?100.

ii-2r*ír? Pògaso (Ba''-~7, em-Fidalgo (Rodrigucz) e em 3» Argentino (Le

BB*awt-_a___i^^j

«¦» Federal o c»raSr"SS f-eprgç. A Taça Municipal «íe KevolVe? o ?°r,Çí f 
Sl|' Q«arabira tlc'iccida pelo. prefeito dcsla capital, foi* br- tc machucado na face, olhe

;".„"ritc- conquistada pelo atirador Sr. °, commissario Celeste-...iiidr,, lemn,,,,l- a _,.,„ „_, ,)el)() 
^ g--' -

iu.. i- .""" ' "•* •"-"¦-¦ nomes.
sc - i ni« n','',S i,"'°vas sah'am vencedores os«hUintes atiradores:

PeriMí' Fernando Vl.fiarano; 3», Dr. TbiersPcnssc

.•.•,í.vi)r0Vair. Can,Peonalo Municipal de Rc-
D, lr~. mgor, Alexandre Temporal- 2oVpfe ^'a:,«Veni!"tc «.^^ni
l-crnnni t,~ Altredo Eugênio George — ]»,
i\7&a%^rT'; -°> Dr" ThJcrs Ferisse. .iinetio ji; Oeorge.
411,'Jmna ~ A11,erto Pereira Braga — 1»A ,-to ere.ra Braga; 2- tenente (f Parael,':, ' . ür. Alberto Cruz Símios
1"" u'm'mV;' 

~ 
,GÇnei-nl Caòtnno' de Faria —

^"Kl(wlcl^^aIAGab!-,()- nW0»1,0 ~ lü'i.unlielln; 2", Anlonio Caxias; 3», Cy-

rin r~ ¦ . seus fi!hos F]0"ano, Hildebrando, Conolano c Agnaído. "U(-"rantsies, reunidos lm,V t^Tnaram um y^.
ixando-o bastan»
is e corpo.

~~" *—TitSr- iUn hommmo m
E- do lio

Escrevc-nos, com data de hontem « ««.xr_,7?-^'^»^^,,iJal
missárió «lt* nn w» .V. "-rabPa' P?° com»

_, ..- """JllViJJ IU,(ia comineinorando o anniversario nataliciodo rei Victor Manoel «.nuticio
fin-fn.? «o^alissbiio Cadorna que ns forças(..lia; ns continuam a obter êxitos qne lhesei-m.tlem avançar, conquistando pouco n
S-S0^? inimigas' K essc fâclo i em

.: . L..íkvldo a Presença do soberano entre as

** ——-~r- iFoi preso o cúmplice de umassalto a uma egreja
eloQNns° Z 

(,eU °, assall° e roubo "-- è"Üre"Í«

os sS.i.Q n, A.,,'''h_M'« descobriu que
tropas

NO NECROTÉRIO

ro oos Santos.
Vo,„..,)ró,«V;'^Dr; Jl.1.liú,. Purtado-l
B™.«a I-illio
1".
A lli

O.s

'-Í". Raul ,, ,. . - . Ci.mmigJ- Cerqueira; 3°, Alberto
fir„P1'0V'!l 

77 Ll'Sa da Defesa Nacional -
';'•••"' Braga FilboV ' P" ^inueirn; 3",

missario de policia din..; n„ • x. "•:•¦
,i., /-¦„ ijuiiud uaqiu (Jscar Nor^no ri

lVaríe0sI&'ntc"0 í? 
M'-UCl 

?age ^mou

Um iiicllioranientõ~ein PonteNova

rano entre as ^^S^ffe»? ^
noCS,Uo'1,,PSoClrdÍda a W 'íe1 &»SS

A tíaía ia HepubSIca
em Allnas

uaSon-F^E' la 
í'Scívi-° «peclãl

o'=n,ied^ftnSÍ«
as companhias do^d"mi^ÍS^

c dos voluntários de

.cnl„__!___tra.da- í H1''10' ° cadavcr de l'm des-
Si»*^ b?noCa' de meia cdade, que

lecolher. ^ & Snnta Casa' OIldo *c •«

Formou o Batalhão Acadêmico
em Minas

(laBÍLLN°orÍT?)RIZOíTK' 12(Sc»'ifo especial
: ,,'} «utiii) — Formou ho c. aont o R,i_
Panhh ^^ ¦CÍ>lKílUÚd0 d* -i com-puiuua tie acadêmicos de cncenhhrln i.,n,.iena, direito e odontologia em cn tr dê nh 

". 
-—-----_-____.

dcmicodfe'í:°r0iíÍO Arnald0' OD?tah.1oA„:.C> |-| , 
' -Í3P4IISSÍevo,usõcs c S. Elesbã

"' "' li 
s^HjIpb —Foram furtados nas malas

do Colk-giõ-Aniníio ?C^-n,-!??s' - do-s aI'»»»os
nobras.

-nuanjjdade de jóias de valorprovn.; tiveram inicio ás 8

A 
"nÓitE)1^1?» 

? í?«7'«o especial dn
comitrucção para a ]K'S."di,0 °iServiço de

sfSrsríf'-»"s:*s
oPn"eIe pcílloflara . 

^ r"a da Saudu ?> 2*2'

o e Sanfa
Epbigenia

n-iram-";is-i"J h^'""' "",t',u "s 8 ° termi-
mi -, ..'. i .onis' fll"5»do se reuniu o inrv".") Proceder í -.,)1Ir!1 ,.,-:„ ,,.,„ ,.„„"', ' -""-vuiii.i.,1.) nos vencedores, que

Piui. proceder á n
cum! !"PV,r' recebcrani osr" "'instados.

finda
prêmios por elles

'« íolis" vdfe" 
d°- Prcmi0s' fo,'"n ergui-

e (,1,'r, >mentes y.vns: um no Tiro n 7"":ro no tenente Eseohni- "• *

Pela Defesa Nacional J-.W!;W^-o><Jo^lt
Crea-se em Bello Horizonteum direcíorio

A' tarde,
p.-oi-i(.anei';s<J,,1?,"'UÍSSarÍ0 ^Z' f!llc d«a M
unia 

'das 
malas. 

C:'Sü CX,í;i:,' aPPrchcndcu
mo*,

As festividades de hoje

^v^!2iS^smSaFS^

Tempo, lló 3jõ".
Poules, 3651700; dupla, 445600.

FOOTBALL
S, Christovão x America

Com uma grande e animada assistênciaque encheu as archibaucadas do campo tl-tnm Figueira dc Mello, realisou-se hoioesteencontro.

irnhín p?raeiro lo£.™ encontraram-se os sc
So: ' 

VHÍficaud0-sc " «OTinte rc
S. Christovão: 1.America: Ü.
Segiu-se a luta entre os primeiros teams

assistentes Pr°VOC0U C°ntÍ,,U0S «Pousos dos

-„Dci,oi-s,.dos noventa minutos regulamenta-res verificou-se este resultado finals. Christovão: 0.America: 1.
Botafogo x Andarahy

JMC outl"° jog? da Primeira divisão reali-so i-so no ground da rua General SeverianÓ
.ií,wima fira-nde niultidão assistiu-o, apoíau-'du.do sempre os antagonistas em luta.
S.,h,tc:SCfi 

°S tCamS ° resultad0 foi o «¦
Botafogo: (i.
Andarahy: 0.

mv I-eleja entrc os Primeiros teams bem
bos os"e _X,nt?' 

da'd° ° ciuilibrio de am-
Botafogo; S.' 

m'D0U C°m CSt0 rc^ltado:
Andarahy; •>

MME. YVONME
dcVrobesf eS"" 

d<3 Pal'ÍS' a«c «- fi™d ehobt
WA DAS PALMEIRAS, 12 (Botqfogo)

O movei barato resulta.
Jhe sempre maj£rarn

Adquira artigo bom e solido e
evitara muitas contrariedades

Leandro Martins &C.OURIVES, 39-41-43
OUVIDOR, 93-95

-______________^___-________ —«-_-—! __

Cerveja da Moda

alga¦r- ¦ n

ente Escobar1 assistência reti rou-se optimameníe ir
ébm »nad7 C01n ° resultado' do""concuWc
*'' « o'rmflnior^m,t,,,'tí f°,'' di^tndo;'mere-
^ridn^bSSSS2 «Aí -cm todas as provas.

d.™NbVl'?mT'Tr'' 12 (Sr"'<° especia
•V „„ V- T «cnniram-so hoje, ás u ho
nrii, ls"Ii10 d" S,Q1,ado estadual, as peVsoa'•Sont!d-;an,;'rt^^
-a , ." ua '-'ga tle Defesa Naelonnl a c«r

com^tV^Sce^íSS

iui^d^N^n.1;'0.''^ R^a,':sto Josc da Silva-

Guanabara x Villa Isabel.
0 campo do Fluminense foi o local oscn.

^ôntty\W::am^m ««• Hcou .1 g^aítSgl foi o seguinle:

Villa Isabel: li.Guanabara: 0. 
'

Mangueira s Boqueirão

Pessoas, ren.ÇoTse A 
'» ™& 

fi

E' fidalga cm qualidade

popular em preço__-

segunda divisão.
ram1.crt^^ríia,ll,^,^tCr'SeCSf0^-
apreciasse umn ,;ÍU™„ c^.° •» .ue seprecinssei uma interessante ,eCh-

K^^eenn"^20» os ^ntos,
Mangueira: 4.'áoaueirüò: 

_' ,/

9, Largo da Carioca, 9
íJ"»lo ao hbrlào iln Or,),-.,,,... ao Porlüo du Ordoni)

_____5^H__!___i
SEM COMPROMISSO

antiga Ajuda. 
mo0l,icr ~ l<™ Chile 31

Mi«i.cl Afcirelles Vizeu
(Fallecido em p0rí0 Aleerc)

Cn.ielaHâ.t^^^^-^-ia^
uma lniSsa do &}%&& n.,anhii-
eterno rcinu»— imo dia Dolo rc-u'



5.«i?-™*-i*í.# r» '"*•*•.¦ _¦»*• • l* ' '-,.•"* »•'

» 
"-"-

*-n. ttTlf^1-ómTnffb. jg_jg__^f^ «»' gjgl

O Lopeb
r nuom dá n lortm» mais njnjü» «tw LolorlM • Of(«•

nm uiainioi vantaumi. WI'""-* „., . 0uvll|0,

I.,i, B_i üíiwral t-in-rn, JÜJ.— a. MB.-. •-•> v-»-*-
Uc Kovoinbru, 00.

MARIA MONTEIRO
mm^>ti£Jtâ?i>%_s<s_^.«££

mi querida mil'- e sogra D. MARIA

tliiiciitos. .J________________-—

liaria Ferreira da €osla
llubim

O major Archlmc«Ies Frederico Riap-
¦o «Ia Coslli Rubim. senhora, e M
mandam resar unia missa do^dhv sc-
«uiidn-foirn, 13 do corrente, As l» horas,
lia egreja rio Nossa Senhora da Uur.pi».
dosa, avenida Passos, W«*aiD»jUr.i«

rninteada imic, sogra c avó D. MA.U1A »'-'»'flimlÁ 
DA COSTA RUBIM, fallccida ciu l'ci-

ininibuco, no eliii 0 rio corrente

A

0 que se passa
em Minas

______—... _—.—.-. .- *»» i

lAforma.Oes dos correspou-
dentes especiaes

d'A mnn
-*-*»•-

8F.TF. LAGOAS
Ka Ultima sessão da Liga 0|tcl'nrla Sele La-

gounn, fundada Im pouco, foi ele lia umai»ri
iholm directorá que fcou assim composiaj
.«íyotto Imm* Alves, presidente', Sa In-

Clair Cosia, vicc-prcslelcnte: Joaquim DliJ»
Oromimuid%i secretario, Alesa.idw L»uz... J
secretario; Juvenal Josú ria Silvii, 1 tiics(
•o- Emílio Durão, 2" thosoureroi Jom. Aiidro-

Ue. 1» orador; Marcos Feres, 2" or.idoi.
krtacXÒ DE PAUAKYDUNA

DEFESA PE FERA

Um ladrão quasi estrangula um
menor, resiste ü prisão e .6

se entrega ferido!
Foi uma causo fantástica a fuga do ladruo,

Dõnolsí como uma fera m-umln.• defendou-s-
brutalmünte armado ^^Üfi^ 

co-
liind.i. iiiimii onda de inalar e fugir. -«D-
uo purfello de criminoso,

Foi nsslm: pelo iimnnhecer, quando o mç-
nor Armando Martins; do Mello,. ompNMdo
,|„ Sr. Antônio Martins, estabelecido com-
burhcarla o varejo do cigarros. A rua da. A mo»
rica ii. «. abria n porta do negocio, miiOu-rc
niturruilo por nm homem que 0 quii: cstrumiu-
lar Conseguiu o pequeno UoBVoncllhnr-so do
homem " .¦'••«•••• nt- _!rV__M„_f___ Bm m

Notas de arte 1Q MERCADO PB CARNE VERDELivros novos

ESTAÇÃO
.nlleccn a 7 do corrente, repentinamente,

vi iin» dc um çollapso mrdlaeo, nOj{*}"%«»
ponte sobre o rio, o lavrador br. Jusllno ta.-
,,n«,iu%ónnch« um senhor do avançada ed.,'
do ciue dizendo-se formado em mediei a,

,'ar i.c a, direito o engenharia, em atraliido
cntoiias dc .consulentos, JQUOJ-¦ 

« . »<fi§£
-ugun santa" para cura de seus inalesl ¦'
..____•_ _« enfermos íici.ni... como du.i-

socçorro vieram,» guardas i»»e\»"»«»,"»;,, .*;
(.leniente Antônio Lopes, o 17, João (.laiiil uo
do Oliveira, que correram a casa. .ia o no»
ineiu s du i correr, sobraçondo um embrulho.
Vendo os i.ollchies, jogou-lhci ft cara 0 -vo»
lunio 0 dcilini a lUJiir. us iiiiiiMiii.. ,..-...«__.-
iam-n'0, Jú com o auxilio do populares.

o ladrão, pois o era » homem. vo^.o ,ior
impossível n fuga. parou, ç, sacando dc ura.
foca, esperou os perseguidores. Travou-so a

Maria üosô CarvaSho de Souza
Eredcrico A. LiberalU, suu esposo,

filhos e genro, os sobrinhos, afilha-
dos o mais parentes ile D MAU IA
JOSE' CARVALHO Dli SOUZA pari -

cipani a todos os amigos o seu fal-
leclmento c convidam paru «compa-

nhar o fdretro, aiiinnhâ, iis 9 horas, da rua

General Sõvêrlano n. 202 para o cemite-
rio da Vi O. 3* do Carmo.

I
i

tretanto, os enfermos
lC!:.No 

lillomelro 9 da blloln, cslrolla dn C^-
trai íoi iipanliiid.) por uma locomotiva, tm o»
cendo pouco depois, o lavrador Juvciielo
,U'iS' ALFEN-AS •

Em nvnnçada edade, falleceu no «li.. 3 «to
corrente mez. cm suu fazenda rio Campo Ue-
Sondo a Exma. Sra. D. Ula da Cnssiu Moi •
teiro Manso, vonorntidn viuva rio coronel Ai
tonio Joaquim Vieira. .

Oriunda dn illustre. família Monteiro -'

Joaquim Anlonio ila Rocha
A viuva e filhos participam o seu

fallcciinciilo, saindo o enterro tis 11)
horas, dn rua D. Maria u. 28, Aldeia
Campista.t

Com as policias civil e
militar

- E- um ciso que o 'Sr. Pereira Guimarães,
, delegado do 4° districto, deve apurar com

leveridade, evitando que se -eproduza tom
maiores conseqüências; .

Hontem á tarde, uma senhora que ia ao.«=».*»' ;__&__ _s_í8 -ísasiass.

Bnrros, muito joven nindn casou-se com o eo-
•cncl Xntonio .lonqulm Viera, deixam o los.e
consórcio 13 filhos, sendo dous jà ínllccidos.

A sua descendência compoc-se aincl.i cie •!.
netos c cinco bisnetos. . , .

O seu enterrainenlo rcnlisou-se nesta cidaih
no dia seguinte cem um numeroso nçompautin-
mento, vendo-se sobro o atuude muitas -u.oas
com sentidas dedicatórias.

—-. Câmara Municipal votou — por unam-
miclãele — uma lei autorisaiido a rescisão on
ur vacilo elo contrato rie força c luz. contra, a
casa Vivaldi & <!.. perante o poder Judiciar to.
\ lei foi proiwsla i>elo Dr. Alexandre Mati-i-"no. 

vereador de Uayrnneo Alto. ,,,,.. „„„
Na mesma sessão cm quc lomoii tal delibera-

cão a Câmara Municipal coiicecleu privilegio
«íe 

'força c luz ao Dr. André Dorin pnra o riis-
tricto «la Fmnn, por iniciativa rio vereador co-
i-onel Olvnlho Magalhães. O contrato fo uni

•¦ paru a municlpnlidade.

lula. Populares ê guardus tiraram as sum.
arinits o o Imlrflo nfto sc Intimidou, riros
«oaraiu. o Indriló Jâ ferira os «uardas o ul-
;,lls populares,' llgolrnmcnte. Mnls tiros !.e
uvlr.iin.lie reponto o ladrão caiu. Segura-

,ai.'.-ii'o. listava ferido a bala nu imde«a;
O commissario Flòrlano, do 8" districto, lo-

mou-lhe o nome; llêiirlquo iorros; I*. hespa-
nlii.l, com •!" annoiii sem profissão, dormiu.
d., uo «ibciv.iie nocltirno do caos do porto.

A Vsslatcuelti. clmmnda, levou-o pnrn o
im-.lo central. I5m ciiiuinhn, Torres procurou
occullnr um formflo, sendo visto, porem. Ja
no posto, qulss esconder umas chaves c uns
dlnhclros, «uo foram iipi.rcheiiriiilos.

Tinha elle entrado na barbcarin, por meio
dc chaves falsas, tendo jú enlroujcodo os per-
lences dn cnso o muitos cigarros, quando loi
colhido pelo menor. O embrulho quc tizcra
foi o que jogou sobre os perseguidores.

Contra Torres foi lavrado o flagrante, sen-
d o depois removido pura a Detenção. _obrc o
seu ferimento foi nberto inquérito

Exí..,..v--3aduvüniní-3«« .«-üíaa
Vuiua -Maria Pardos*

^m»se ainda nttorn os mnlcs, resultantes ila
nessliiiii arrumação da ..Xlll -Sxpoil.ilp .Ocnil
du lielliis Artes ; «iiiadru*. quo nesse çertiiini.n
õstlvornm pàreeooi outros,- nus oxpoilcomjm
"Juvcntiis" o dns Srus Itcglna Vçlga—Mnrui
Pardos, nmhas funcclouiindo. uo Instante -

• aquolla num dos saldes do Lyeou da Arte» »
Ofíloloí. « esta na Oalcrla Jorge, l-ara n «o-
cledado fundada nor Annlbal Mattos, centro
du arte de novos e uaru novos mas (|ue o me-
Ihòr (pie ora expõe é astilgnndo por velhos ar.
listas eonsntfradofl. como os Irimins lleriinn ei.
II, Corrêa l.linn, Uaptlsla da Costa e IJelmlro.
este ultimo num retraiu de feições nintorlaos
juslns, dnhi psychoh.glco. sem paradoxo, ^o
upenus por seis novos, si tantos — Uav/auio,
Adnlberto c Cnpplonch ("O Hcljo das Bsnu»
mas") A frente, para a ".Inventas" " exliibi-
ção de taes obras — ivconheca-sclbe «minora
o desejo, talvez, du corrigir um ciro «.«.com-
missão «irgaiilsndorii do nosso iiltlsno Snl«o
— nada u mnlor traz ao seu aetivo de esforço
inconlcslc. com a realisação nnnuaLiUj seis e\-
posições, desde sua íundacãi» cm 10111. pois mm
é crivei sc leia cm seus estatutos um artigo, um
noraaropho, uma nllrion mandando cxu«)r ira

i.GUa PHYlLBS
Embellezamento da cutis

JVlrj.G. «Julia Caldeira
uso da Água 1*1 íyllis n. 9

iiioçi.s, tenham o
as

rosto

praça Tiradentès, 
'foi injuriada por um

.dividuo qualquer, a quem, "«"«damente,
deu um correctivo immediato. Assistindo a

scena uma praça cte policia, envidou esta

Senhora cm questão para acompanha-o
ao 4» dislricto. Ahi, no entaíjto, em vez uc
aprcsciital-a ás autoridades, levou-a para o

corpo da guarda, onde, depois de uma sc,-
ria ele grosserias, porque a senhora, dissesse
a sua qualidade mandaram-n*a embora, u
Sr. commandante da Brigada também deve
tomar este caso cm consideração. 

——-. ,n> '

O protessoraao nftunlcipal
reune-se amianhã

Do Cenlro dos Professores Primários rc-
cebemos a seguinte cominunicação: _"Convida-se o professorado pnimano muni-
elpal a reunir-se na próxima segunda-feira,
13 do corrente, ás lt> horas, na sede do Cen-
tro de Professores Primários Municipaes, a
rua Buenos Aires n. 137, sobrado, abai de se
tratar de interesses vitaes da classe.

Trata udo-se de assumpto que affeita pro-
fundamente n conectividade; espera-se o com-
parecimento da maioria do magistcitlo pn-
niario."- 1*— ' ¦ '

Um accidente a bordo do
"Peter Croweir

A policia marítima foi chamada esta ma-
druguda ii fala do bordo do vapor araeíica-
uo ancorado próximo á ilha do Governador,
"1'eter Crowell". ,

. O commandante deste vapor pediu a poli-
cia que fizesse internai' no hospital, por in-
tcrmedio ria Assistência Municipal, o '2" "pi-

loto de bordo Sr. Nilson, que cm uma qu.»da
lraclurara um braço.

A policia attendeu.
. ura» ¦ ¦¦ ¦* ¦ -*-—

Aconselha o
pessoas que, ainda . .
I ..escoe, enrugados ou manchados, ric pau
no ou surdas, ii As scnborilas o uso da Água
1'hvllis n 1, (iuo torno 0 cutis rosada, ma-
cln, evitando cravos, espinhas c atornioscan-
Uo a pelle. ,.'.-, .,

Estas águas acham-se « venda nn avcniela
Rio llranco n. 183, 2- andar. Telephone 4Jlo
Central, dc 1 ás 5 dn tarde.

i ¦ -7I7H-—"

imlliun antes dados u apreciar qo publico. A
Sra. Maria Pardos, entretanto, devia do mos-
liar aos muitos admiradores do sua nrto us
nuadros que n reprcentiuain unquello ccrla-
men. Bspondo cm 1015 o obtendo n i>çqiien.i
medalha de prata c vendo qüe. em luK>, seus
quadros foram eollocados de .formo n nem
niuBino poderem ser apreciados pelos visitou-
les do "Salão", tornnva-so necessário, c urgiu
ii Sra. Maria Pardos exhibil-os. Assim sc tez
r.uii exposição com a Sra. Regina \cign, quc.
si magnas mio tem do jury ela X_ill Exposição
Geral dc Bellas Arte::, como áquella sun collc-
ga dc curso com liodolplio Amnedo. foi tuo
só porque não «niiz sc sujeitar n seus c.ipri-
ebos, vlcllma «pie fora do anterior. A Sra.
Pardos expõe nn Galeria Jorge í>l tronamos,
ulcos o doBonhos. saílcntnndo-sc, entre estes,
"Na nntecamara". "Costurando" c "Mesa ric

VISÕES, a aal-lr da soiUítt-
pila baurlta bacorda

Ma • Mlr do Pr-'^,«vl&UlvrSJov-l.
puellsn senhorlla La»-
rltu Lacerda. Cunhe-
cem-se i» numorosao
uroducçOu» da nrllstu
do verso, <iue e a nu-
tV.ro «to 

'"Visões", to-
das publicadas nos
«ossos Jonuicrj e re-
vistas ilUistradns. Sau
verso» ÒS seus , «o»
ipiaen ha. , sobrçtuiloj
poesia; 

"Visões' tem
úrofaclo de Alberto de
Oliveira, o »ftq o pre-
ciso mais, pôde-se-o
dizer, liara rccninnieii-
dar uinn arlistu do
verso estreante. A se-
nlinrltii Lniirll» l.acer-
da dividiu aquelle seu
livro cm tres partos." Visão panthelstu ",
" Visão mystlca" o
"Sonetos".

Eis ahi umn amos-
tra do "Visões", o
soneto "Ondas":

No Matadouro, «lu Bania Crui

Abatidos hojoi r>l>7 reses, Dl forco», 10 car»

?Mfl?eliaiitosi Condido, B. do Mello, 44 f, I
e. e 9 P.i Ibirlsli * «", 0 r!» A. Mendes «_
ti. 01 r.j Lima ei 1'llhqa, 40 r„ 1 p, » 0 v.l
.'iínielco V. Goulart, Ü'J r., 21 p. e 18 v.j .lua.»
Plmcnlii du Alin-ii, i. r.; .in-..'"'.! >....¦».) --

C 1)1 r e iu im Uusllto Tavares, I'. v.l
C..'loB lletulhlslas, 12 r.j 1'orlinlu» íi. Ç.,25
r.' Edtínrcl do Azevedo, 32 r.j l\ I'. Oliveira
v. <¦ <im r - I-1'iuindus ei Marcondes, 7 n.:

Senhorita Laurila /.a»
ecrriu

ianl.ir". fieis c bem executados e. entre aqucl-
ler. "Esquecimento". "Desolada". "Capado-

cio", "Chiquinho" c "Serenidade". Sao qua-
tiros estes que denotam, á primeira vista mes-

Surge n onda a correr longe, distante...
Altiva e branca... tiugincnta mais... recua.
Volta rolvosamonto c oapiiniejaiitp
Vem se esticar nn praia, a luz da lua.i

K ora rnglndo, má, oro radiante,
Parece quu tem alma, e vibra, c estila...-
_ sempre assim, iic-ü.c vae vem constam*
Nunca descansa e nunca sc extenua.

No selo deste oceano em que tu rolas
(Jue o minha alma te siga e te pertença,
O' onda uniada 1 Quanto me consolas I

Embaloslc-mo os sonhos da creança,
O' berço azul dc toda o minha Crença!
O' mausoléu dc toda uma Esperançai

m»m

Auitusto M.d» Moita, '10 r,. 5 p, e 11 e.; Alt
xuinlra V. Sobrinho,'2 p.j'Sobreira & C„ 3?
^Foram 

rejeitados: 30 r„ 3 p. f 3v
Foram vendidos 27 rezes, «om 6. lul) lillu».

o 27 fressuras de rezes.
Sloelt: Condido E, oo Mello, 201 r.; Dttrlsli

!i C, 100j A. Mendes & C„ 746; Llmn _ li-
lhos, 248; Francisco V. Goulart. 433; C. riu*
Hctalhlstiifi, 80; Jnilo Pimenta de Abreu, lll-,
Oliveira Irmãos & C, 4.17: Dnslllo Tavares,
1; Pnrtlnho & ('.., 21 i Kdgard dc Axovedo,'
08: Augusto M. «Ia Motta, 8H1; F. P. 011 vel.
ra & tf., 140; Sobreira & C, ti». Total, 3.120,

No entreposto de _. Olog«*
¦ ¦¦!_ I— |-

O trem chegou com 15 minuto» de atra»*.
Vendidos: 450 r., -10 P., 10 e. e 27 v.
Os preços foram os seguintes: rezes, «!e

$780 a UBQOi porcos, do líülll) a l$200i car»(
nelros, de l*0ül) a 1?80Ü; vitellos, de 8000 _
H-SOOO.

No matadouro da Penha

Abatidas hoje 10 rezes.
Exportação

Para a exportação foram abatida» limitem
cm Snnla Cruz 421 rezes «Io Oliveira
Irmãos & C.

Foi rejeitada uma.
i «»»—_¦__- . i ¦ » ,

.

então, um privilegio para
Pnlia telephonica ele Movimento ao Carmo do

Uo Claro, a favor de Clcvelnnd Maciel, no
tocante no muuicipio de Alfcnns, por proposta
do vereador capitão Misael lerni.

CAMDUQUIRA
Sob os auspícios do Dr. Tliomé llrandão,

nrefeito, Dr. Lunii, delegado, e Exma. Sra.
D. Sarah Almeida, riircctoru rio Grupo Escolar,
e sob a dirccção rio anspe. iria dn 1-orça 1 :-

blica do Estado, destacada nesta loca idade,
Antônio Flrmino de barros, tem sc dado ins-

tmcçáo militar aos alumnos rio referido grupo
escolar mostrando os mesmos, no pouco cs-
naco dc tempo quc recebem essa instrucção,
crnnde aproveitamento, como se tem ver.ficacio
nos diversos passeios feitos pela ocalidade,
onde marcham com garbo c nn deviria lórmn

TUKVO
.cliva-sc nesla cidade, com geral interesse

O serviço de adaptação de um importante pre-
dio para o funccioniuneiito elo Collegio Sao
José cxteriínto c internato para meninos, .que
será rc-inaugurado a 15 ele janeiro próximo,
sob a exclusiva dirccção do educador Sr. Eeon-
cio Ferreira.MARIANNA

Gustavo Baptista da Silva, por questões nn
tigas, matou eom um tiro de ciu-abina, no .dis-
trietó de Furquim, deste município, u Gabriel
José Prudencio, chefe de numerosa familia.

—Falleceu nesta cidade o caçador Joaquim
V c ido

—Verdadeira praga de tatiajuras infestou .1
c'
que

O Sr. Aifonso Camargo
embarca em Santos

SANTOS, V.l (A. A.) —- O trem conduzindo
o Dr. Affonso Camargo chegou
honlcin, ús 12 horas

—veruaucii.i i,».._.> »»»- •>—- , ,„„
idade o seus arredores, sendo de se temer
me este aiino, os formigueiros dupliquem,
«usando assim grande mal á lavoura.

—No districto de S. Domingos, lgniicio Pia-
cido. imprudentemente causou a morte ele seu
amigo Francisco Bernardo riu Luz, na oçcasiac
cm que manejava uma combino, eom o filo rie

a esta cidade
sete niintilos, sendo

S !•' . recebido na estação ela Ingleza pelos
autoridades locaes. Após os cumprimentos ,dc
boas vindas, o Dl*. Aifonso Camargo dirigiu-
se rie uuloinovel paia o Parque Balneário,
onrie a Ciimarii Municipal lhe offerccoii um
lauto almoço. Saudou o presidente do Ir-stiido
d., Paraná o Dr. Belmlro Ribeiro, prefeilo,
falando também os Drs. Cândido Moita,
Leopoldo de Freitas, Leonel o Correu e
Sèrzcclello Corroa, respondendo n todos
o Dr. Affonso Camargo. O pnquetc "Si-
rio" zarpou ãs K> horas e mein, levando
o Dr. Affoii30 Camargo c sua comitiva paru
Paranaguá, sendo o seu embarque muito con-
corrido.

. ¦«d-t*- . .¦ * 1 ¦ 1. ¦

, iflra
(tf Illustre coilega Dr. Augusto Linhares.

Ijruguayana, 8. — Queira receber os meus mais
corcliaes emboras pcio brilhante resultado ob-
lido na cura da gngucira.

Dentre outros, o caso da Exma. senhorita
D. M. 11., dos mais graves casos ele gaguez que
hei visto é verdadeiramente admirável, pois
live a opportunidailc dc reconhecei' quc o res-
labclocimcnto completo ela doente se operou
em pouco mais de 40 dias.

l\ |)-i pois, os meus calorosos parabéns.
Do coilega e admirador,

Moncorvo F«!á.o

Peçam lista de preços

\®m a p©i-©*.a

DOENÇAS
DE

GARGANTAPneumaticos reformados

ALMAGANlo»
RUA DA ALFÂNDEGA, no

¦ _a»w» ' ¦ " ¦

amidos w
Com este titulo acaba de se fundar entre

nós uma sociedade ou curso de orchestra,
cujo fim é o desenvolvimento da arte mu-
sical 110 Brasil, sob a direeção artística do
professor Francisco Chiaffiteüi, que assim
nos poz ao corrente «os motivos e projectos
ilcssii novel instituição."Tendo vivido longos annos no estrnngei-
ro, principalmente na Bélgica, onde fiz os
ii-eus estudos, ali tivo oceasião de ver como
a arte orchestral — falo, bem entendido,
antes rin guerra — era cultivada eom fer-
,vor. As grandes sociedades orchestraes —
só em Bruxcllas existiam tres: a dos con-

.certos rio Conservatório, a dos Concertos Po-
polares e a rios con.-erlos Ysaye. —, para
não citar sinão as mais importantes, fa-
,_iain as delicias de um publico affeito as
cAiôções dc arte, concorrendo assim para n
formação dc outras sociedades congêneres,
ímais modestas, e quo seria demasiado longo
eital-as nessa earta-palestra. Em toda a
Bélgica, como na França', na Allemanha c nos
principaes centros musieaer., existiam cur-
sos particulares de orcheslra, e nos conscr-
valorios os alumnos euconlravam opportu-
nidaric dc se exercerem para adquirir os
meios de subsistência para os seus. Entre
nós tal não existe, nem no próprio Instituto
rie Musica. Porque, convém notar, nem to-
rios os instrumentistas nasceram pura vir-
tuoses ou artistas solistas. Pôde bem ser
um excellente professor dc orchestra ou um
perfeito niusicistii, todo aquelle que não,' pos-
suir os dons ou a capacidade dc um virtuoso
sulista. Quantos laureados do nosso Insti-
tuto, sentindo 11 falta de um curso orga-
nisado, vão praticar cm cinemas e orches-
trás baratas, cujo gênero é pernicioso para
o bom gosto artistico í Foi isso que me le-
vou á fundação de um modesto curso dc
orchestra para ambos os sexos, anncxo a
uma sociedade, pura estimulo de nossos alu-
tortos e de todo aquelle que raramente lhe
é dado fazer-se ouvir em trechos com acom-
pnnhamcntos de orchestra. Moços e moças
poderão assim fraternalmente se cxhibir
em musica dc conjunto, desenvolvendo as
suas faculdades artísticas cm prol da di-
vina arte rios sons."

Ao terminar, o professor Cluaffitelli nos
disse começar em meados dc fevereiro o seu
curso e já contar com elementos valiosis-
simos para a sua phalange orchestral.

cm que
dcsarmal-a. , , ., ,—Devido a excessivas chuvas tem havido ai-
fiuns desabamentos, sem grande importância,
em casas particulares desta cidade.

¦ -ITT»—* "

CURA GARANTIDA
E RÁPIDA DO

OZENA
(fotidez do nariz)

BOCA processo inteiramente novo

DU. ÉURÍC0 D1UUM03, profesoor livre dessa espe.
cinlidudc 11a FiiciiKlti.lt! rio Medicina do Rio de Janeiro.

Consultório, rua da Assembléa, ü:i. sobrado, dus
ás 5 da tardei

t —T~" '

O novo commandante oas
forças em S. Gabnel

Seguiu hoje no "Iussucê", para S. Gabriel,
bnde vae commandar us forcas ali nçpiartc-
ladas, o coronel cio Exercito Egydio iallone,
ex-commaiidnntc du fortaleza rie S. João. No
embarque dc S. S. tocou uma banda de mu-
sica.

12

Uma queixa cosiíra a
licia do 5* districto

Esteve em nossa redaeção o Sr. Antônio
Alves de Moura, empregado do botequim
da travessa do Paço n. 19, quc se nos quci-
xou de uma violência, quc diz ter sottriclo
por parte do delegado,- Dr. Albuquerque
Mello, do 5o districto. Diz Moura que a
policia, dando uma batida pela zona, ínya-
dm a casa cm quc c empregada, a pretexto
de prender mulheres dc vida iacil.

Não sendo felizes com a «canoa», cnlen-
deram os policiacs- dc o prender, conscr-
vatido-o no xadrez por dous dias.

Não são de hoje as reclamações que nos
chegam podindõ-nos chamar a attenção cia
policia para o transito de pedestres pelo
passeio ela avenida Beira Mur, destinado, ex-
chisivamente, aos cavalleiros c policiacs
montados. Ha muito quu surgiram justos
protestos, nesse sentido. Ainda 110 domingo
u.timo, para não citar outras occorrencias,
uma senhorita, em exercícios de equitaçiio,
passeando 110 trecho compreheiidirio entre as
ruas Dous ele Dezembro c Barão elo l-lanien-
go por oceasião ric se fazer ali o footlng ,
que attrabe sempre elevaria e escolhida so-
cicriade ia maltratando uma creança que sc
entregava mis prazeres das suas tracpun.i-
das em companliia ele um numeroso grupo
de ainiguinhas, não se tendo dado nenhum
accidente devido á perícia com epie se liouye
áquella senhorita na conducçao uo seu lindo
corcel. Factos como este se suceedeni con-
staiitemcnte. A' polieia cabia, sem duvida,
providenciar, c sem demora, destacando para
aquelle trecho um guarcla-civil ou um ínspe-
ctor rie vehiculos, afim ric evitar que regis-
temos mais tarde algum desastre de lameu-
taveis conseqüências._K>a> "

— CllEOSOTADO -
Brouchites, llouqui-
dão, Astluiiii, e tu-
Lerctilose pulmonar.

Primeiro ele Março W

mo as qualidades da artista que os trabalhou
¦V figura, tratado com observação, respira um
ambiente próprio, e elln é sempre sympatnicti,
lendo, costurando, cslirada ei mão u caridade
publica, ntiniii prcocctipnção suave de esquecer
o quo lhe não disseram ou mostraram, tal-
vez... Suo boas c limpas ns tintas da Sra.
Pardos c, certo, outros valores com cilas tira
ia .0 intclllgenfo discípulo do artista da **.\
Partida de Jacob", quando mais fundo puder
penetrar sua arte. qüaosquer motivos niçturacs
Os quadros «In Sra. ltcginii Veiga, feitos entre
1900-11 c 1911-10. têm n natural distancia,
uns para os outros, dá principiante, da alu-
nina npplicada, da artista (iuo sc revela o ju d
«.ue tenta firmar-se definitivamente. Com t:i-
lento real e alma de artista de verdade, sentiu-
do o Bello e soffrendo-o, numa tortura ele o
lodo momento, paia gosal-o afinal, amanhã 011
depois.... a prcocciipada desenhista da ' A pri-
nicii-a pose"', ha dez annos atrás certamente,
é hoje a pintora de "Daphnis e Chlóé'% do "Uc-
trato de M. X.'\ do "Perfil/lo Moça", «e
"Adormecendo", dc vários "Estudos de nu ,
de "Dorso", de "Cabeça de creança c ele
"Odalisca". Artista de cuia iniciação se «leve
orgulhar llodolphò Ainoedo. um grande liu-
ciado du Arte, a Sra. Itcgina Veiga faz pintura
ria boa, trabalhando-a sem o "mamere falso»
cscólastico e sem também o "largo" dos arroja-
dos c clcscuidosos influenciados de Sorolln e
demais mestres hesnanhóes. Ha, sobretudo,
equilíbrio, harmonia, senso esthctico, emfiin,
em sua maneira de tratar esso 011 aquelle qua-
riro O "Retrato ele Mlle. X" é muito ele Bi-
cbarels Halls, seus 1111's têm um pouco de _ier c
"Daphnis c Chloé" é Aniocdo. é Collin, c Ca-
bnnel. Neste seu ultimo quadro, então, tem-se.
a maneira própria a traduzir a cgloga attica dc
Thcocrito, corrigido po.r Lpngiis, suave na pai-
za>'em, antiga c pura nas figuras. Sem duvida,
n viagem que a Sra. Begina Veiga fez a Euro-
pa e seu curso na Academia de Jullieii. em Pa-
ris c 110 "atelier" Hennann. cm Munich, lhe
serviram bastante para tanto conseguir nos"
trabalhos executados aqui. cm seu regresso.
Mus, a artista, quando fora "lavar os olhos"
pelos museus do Velho Mundo, havia ja se cn-
contrario como uma verdadeira artista, recc-
bendo e aproveitando as lições c os conselhos
rto poeta da côr ela "Narração dc Philctas". E
não ha .contradição, menos ahida audácia, di-
zendo-se agora que. boje, sem mesmo as "aea-
demias" e"desenhos outros que a Sra. Regina
Veiga executou nos citados refúgios rie arte
europeus, niio falharia u artista, sentindo c rea-
li«ando sua melhor obra. seja na poesia irifi
nitn dc "Daplmis e Chloé". na nobreza rio "Be

Uma queixa defoguís-
tas ao Sr. director

da Central

MI t1Bi
MISSAS t

Ao Sr. Dr. director da E. de F. Central «lo
P.iiisil tom sido levadas vários queixas contra
11 Sociedade «le Foguislas, que é composta ex-
chisiviiinc.ite de empregados da Estrada. Essas
queixas sc resumem 110 fucto da sociedade con-
tinuar a fazei* descontos cm folhas dc paga-
mentos referentes u associados cpie já não fa»
zein parte dn mesma. Como tenham esses cm.
pregados prejudicados se dirigido áquella so-
elcducle, som resultado, aliás, resolveram elles
protestar junto á directoria dn Kstrudu.

O Sr. Dr. director resolveu mandar suspen-
der o desconto em folha dos reclamantes,
communicaiido cm seguida u referida socic-
dade.

„ imtm 1. ¦¦ . ¦«•¦¦¦

Ao Sr. director geral dos
Correios

Escrevem-nos de Baependy:
«O Congresso já decretou e o Sr, presi-

dente da Republica sanecionou a resolução
quc estabeleceu a verba necessária para
pagamento dos funecionarios addidos.

Entretanto quarenta e sete carteiros de
Minas, que tão rcaès serviços têm prestado ao
publico nas localidades em que funecionam,
estão pacientemente, ha um anno, sem rc-
ceber seus salários.

Ao director dos Correios, seu patn::o,
Sr. Dr. Camillo Soares, fazem elles um
appello, 110 sentido de ser cumprida tão
justa lei.»

«Má*

Quem quer ser eleitor ?
_.»-

Para não votar nas
eleições de abril

Hcsi.m-se amanhã: ._-,--.
Coronel João de Baréollos, ás ,. na capella

ile S. Domingos, cm Nictheroy; Miguel Mei-
relles Vizeu, ás 9 ljü, na Candelária; Dr. An-
tonio Dias dc Pinna, As lü, nu mesma; Moy-
sés Alves Villela, ás 9 1|2, na matriz de São
José; Joaquim Gonçalves de Souza ás 9, 1.»
matriz de anto Antônio dos Pobres; D.
Joaquina Thompson, ás 9 1J2, na matriz de
Sant'Annn; D. Mercedes Varelln lluthdge, á»i
8, na ihesina; D. Delphlna Rosa Elliot, ás 9,
na matriz de S. Christovão; D. Maria da Sil-,
va Duarte, ás 9, na egreja dc N. S. do Ampii-
ro, em Cascadurii; D. Virgínia Adelina Mar»
quês dos Sautos Silva, ás ,!) uu mesma; Joa-.
quim Bento, ás 9 1|2, na egreja do Sauato-
rio, na mesma estação; conselheiro Joa-
quim José Cerqucira, ás 9 Vi, na matriz'
do S. C. de Jesus, a. rua Benjamin Constant;
Augusto Torres do Alvarenga, ás 9 l\'i, na,
Cruz dos Militares; D. Maria Ferreira da
Costa Rubim, ás 9, na egreja da Lampadosa;
Olympio Pinto de Carvalho, ás 9, na egreja!
de N. S. da Conceição, á rua General Ciinut-
ra; Argcmiro Ribeiro da Silva, ás 9, na ma-
triz do Engenho Novo; D. Arlinda Macedo'
de Araújo, ás 8, na egreja do Carmo; 1" te-:
nente Carlos Sabino da Rocha, ás 10, na egre-1
ja da Cruz dos Militares; D. Maria Emilia da
Silva Leite, ás ,9 na Cathcdral; Carlos Alber-1
to Mendes de Oliveira, ás 9, na matriz do
Santa Rita; D. Antonia Galdina dos Passos
Macedo, ás 9. na egreja de S. Francisco elo
Paula; Alfredo de Gouvêa Varclla, ás 10, na
mesma; Fnbio do Oliveira Bastos, ás 9 ljü,
na mesma; D. Lcoopldina Angélica da Silva.
Ávila, ás 9 1|2, na mesma; Lino Casal y Mar-
tinez, ás 9, na mesma ; D. Eurydice Gomes,
de Paiva, ás 9 112, na mesma; Salv.idor Pc-
demonte, ás 8 1|2, na mesma; pelas almas.
dos irmãos da I. do SS; da antiga Sé, ás'
9 1J2, na matriz do Sacramento; Roberto
Buzzonc, ás 9, ua mesma; Augusto Torres
Alvarenga, ás 9, na mesma; José Martins
Pompeu, ás 9, na egreja da Lapa dos Merca-'
dores; José Henrique «lc Araújo, A» ..?,. n»
egreja de S. Gonçalo Garcia...

ENTERROS

I

trato etc Mlle. X". na doce expressão do "Per-

fil de Moça", na arte moral rios nu's c na gra-
ça encantadora de "Cabeça dc Creança'. --•
E. Do M.

Dr. Telles de Menezes
Clinica em gemi — Esp. moléstias das senhoras

e partos. Coiis. 11, Carioca n. 8, U ris õ.—Tclonli.
liÜOC.-P.osiil,, Av. Mcm de Sá, 72. Telòn.OHC

Chamados a qualquer hora.
E_

Foram sepultados hoje:
No cemitério do S. Francisco Xavier: João

Continua aberta a inscripção de eleitores ]M\Z Alves e Joaquim Duarte Ribeiro, Santa
do Districto Federal. Mas de cpie serve- isso,

Dr) ErR-TESTO SOTTZA.
- — ¦"¦ '¦ ¦¦ ' —

««MB" »

15 ei© TOTOUt-iSbi*-©
A Associação Christã de Moços feste-

jará o próximo dia 15 de novembro. A festa
será levada a cffeito no grande salão de
gymnastica, ás 20 112 horas, sendo orador
official o deputado Galeão Carvalhal. A ban-
da de musica do Corpo de Marinheiros
Naeionaes, gentilmente cedida, executará cs-
colhido programma. As familias são especi-
almente convidadas. ¦

1 1T1 11 mTX0'QIj'1~-»"-~'"'j **T—' --*->------

Mais uma companhia que

Agpeiãsi o v a
viam com bons olhos os dous
boje, sob um pretexto qualquer
dc tal, vulgo «Naca da Praia»,
discutir com o Pedro Nolasco.

lnstincto sanguinário, Isaltino, achou quc não
bastava discutir; armou-se de navalha c com
ella cortou o seu contcnclor, iennUo-o bas-
tante. A policia do 23° districto tomou co-
Bhecimento do facto, prendendo Isaltino,

Não sc
visinhos e
o Isaltino
se poz a

ccí_S8r_.ÍiÍ_t«>» __3'ç3ig_j-_:__\!li.
Com a habitual regularidade, recebemos o

ultimo numero desse periódico. Contém esse
numero da "União Postal", em suas paginas,
ornadas do nítidas gravuras, alean de. infov-
inações de interesse, desenvolvido c bem cui-
dado noticiário e selecta parte literária, des-
tticandó-sc' bons trabalhos firmados por ti.
Curvello Napoleão Azevedo, Leopoldo ele Mnt
tos Roberto Lopes c Vianna dc Carvalho.

1 .mui- .

Criação de canários
.cabamos de receber uin exemplar de uma

obrinha editada pela revista paulista 
"Chaca-

ias c Quintaes", que já vae para o terceiro
niilheiro, e que trata proficientemente cia
criação dc canários, sendo da lavra rio saudei-
so avicultor brasileiro J. Wilson da Costa. O
follieto é bem impresso, escriplo cm língua-
gem clara e contém algumas gravuras cluei-
dativàs sobre esta deleitosa industria casei-
ra. O autor, quc foi incontestavelmente o mais
ubiilisado avicultor entre nós, esmerou-se cie
uma maneira especial nesta obrinha e nos deu
o inestimável cabedal de sua valiosa cxpcneti-
cia; e uma prova rio valor real rieste trabalho
reside 110 facto ele terem-se esgotado as duas

'edições anteriores cm tempo relativamente
breve.

a cm nosso puu.i- •»» «»..»..»..«»».»»¦
as para cpie lhes déssemos um fim qual-
luer, pois que clle as considerava absoluta-

 a companhia fa-

Uni auto matou=o
Morreu 110 hospital ria Sanla Casa de

Misericórdia, esta manhã, o carroceiro Joa-
quim rie Oliveira, que foi atropelado Iiontem,
como noticiámos, por um automóvel na rua
Ilaridocl; Lobo. O cadáver, foi mandado para

, o necrotério i policial. f

promette...
Procurou-nos hoje o Sr. Marcellino Teixei-

ra, cpie nos veiu trazei* duas cadernetas--«ln
Caixa Paulista de Pensões "A Previdência .
Disse-nos o Sr. Teixeira que, não concorelan-
do com o modo por quc essa companhia cum-
pre ns suas promessas de' distribuição de
pensões mensaes aos seus mutuários, tleixa-
va cm nosso poder as meneionadas^cadcriic
tas,
epie., .
mente imiteis. Promettcu _
zer a distribuição de pensões de 1UI)!? aos
seus mutuários e no entanto as prinmeiras
que serão pagas proximiiinciitc nao excede-
rão dc 12§l)0ü, acereseentou desolado o Sr.
Tuixcira' rr ¦

VIVEU UíVI SÉCULO!
CAMPINAS, 12 (A. A.) — Falleceu nesta

cidade a Sra. Anna Justina Antunes. A tiille-
eida, que cru aqui muito estimada, coutava
cem annos ele edade.

1 mm»M "—.

Em poucas linhas
Adelina Augusta Borges, residente á rua

ele S Francisco Xavier, queixou-se a policia
rio lli° districto de ter sido aggredida esta
manha, ua Padaria Sul-America, á rua .Santa
Luiza, por um empregado de nome João Di-
uiz. Foi aberto inquérito.

—A" policia do 7° districto queixou-se
Francisco Penedo, trabalhador, de ter sido
i.ggreriiilo 11.1 padaria da rua Assumpção, em
Botafogo, pelos seus companheiros Manoel
ile Barros e Antônio elos Santos.

O queixoso apresentava ferimentos pro-
duzidos por cacetadas.

 Na rua Archias Cordeiro, no Meyer,
encontraram-se o bonde Caseadura n. 507 c
a carroça 11. 1.043, tendo como carroceiro Ma-
lioel Joaquim ria Costa.

Rosa Maria rie Castro, moradora a rua
Manoel Lucas, queixou-se á policia do 2il°
dislricto rie que fora furtado em jóias no valor
de 300?000. Ângelo Campos, resiricnle á rua Ama-
lia 881, foi victima rios ladrões, quc furtaram
es cncaniiuieulos da sua casa. '" '

si para ser eleitor é preciso uma carteiro de
identidade, do Gabinete de Identificação e
Estatística, e esse gabinete não dá vasao a
affluenciii ele requerentes?

Como tudo que é serviço publico, aqui, C3-
se serviço está sendo pessimamente feito. A
culpa é dos funecionarios do Gabinete? Nao
parece, porque elles não podem se multiph-
cnr. O caso é quc, quem madrugou, está se-
nhor da situação para as eleições de abril,
que são as primeiras a serem rcalisadas. Es-
sus eleições são as dc intendentes, para a re-
novação completa do Conselho Municipal, c
a de dous deputados e um senador.

Os que madrugaram foram esses chefes po-
liticos que trataram logo de arrolar o seu
pessoal e requerer cm massa a sua identifi-
cação. Esses pularam na ponta, invalidando
os' concorrentes que chegaram atrasados.
Porque foram tantos os requerentes a identi-
ficação cpie o Gabinete os teve de collocar
por ordem, e fazendo um calculo iipproxima-
do de quando porieriitm ser identificados, en-
tregou aos mesmos talões com as datas dc
chamada, datas essas que vão até junho!

Ora, sendo as mais próximas eleições em
abril, claro está cpie muitos, muitíssimos des-
ses candidatos ao titulo de eleitor não vota-
rão, pela impossibilidade de se fazerem elel-
tores até lá.

Os que entraram a fazer eleitores seus, em
primeiro logar, c cm maior numero, são os
seguintes: 1" districto, Ernesto Garcez, Hen-
riqtie Guimarães. Rodrigues Alves, Jero-
nymo Bcretta, Silva Brandão, Pereira Braga,
Azurem Furtado, Pio Dutra, Dr. Nogueira
Pcnido c Jayme Corrêa; 2" districto, Octaci-
lio Câmara'. Aristides C.iire, Felippe Nery,
Henrique Lagrien, José Meirelles, Mendes
Tavares, Honorio Pimentel c Pedro Reis,

¦ . mm»» l

©s bairros
clamam!

Casa dc Misericórdia; Dcsiderio José da Sil»
vefra, Estrada Velha da Tijuca n. 40; Agos-
Unho Teixeira de Castro, rua San. Anua, 122,
casa XXVIII; Hilda, filha de Manoel Fonse-
ca Leite, rua Miguel Fernandes n. 183; Luiza
Moreira dc Lemos, rua Theodoro da Silva
11. 236, easa VI; Maria da Conceição Alves,
rua Jockcy-Club n. 2; Anna, filha de Antu-
nio Gonçalves Prata, rua Barão de S. Felix
n. 10; Flattsina Maria de Oliveira, rua São
Francisco Xavier 11. 347; Bcrnardina Montei-
ro dos Santos, ladeira Barroso n. 168; Sal-
vador Pinto, Hospital Central do Exercito;
Julia Maria da Conceição, travessa Carneiro
11. 38; Mary, filha de Huascar Mattogrossen-
se Rocha, rua Werner Magalhães 11. 47-A;
Fidelina Sebastiana, run Nery Pinheiro n, 40;
Rubcus Pinto Monteiro, rua Vieira Bueno, 31;
Nelson, filho de Francisco Martins Cardoso,
rua Visconde de .Sapucahy ri; 14; Henricpie
de Sá, rua D. Maria n. 11; Luiza Pacheco do
Nascimento, rua Rademaker n. 42-A; Alber-
to, filho de Barnabé Pereira de Souza, rua
Figueira de Mello n. 219; Edgard, filho do
Maria Leopoldina da Conceição, rua rios Pra-
zeres 11. 115; Paulo Raymundo Nogueira ria
Cruz, rua Pereira de Almeida n, 23; Alzira,
filha de Joaquim Araújo, rua Conselheira
Mayrink n. 71; Joaquim de Oliveira, deposi-
tado no necrotério policial.

—No cemitério de S. João Baptista: An»
tonio Moreira de Azevedo, Beneficência Pur»
tngueza; Adelaide Rangel Fernandes, boulc-
vard 28 de Setembro n. 230; José Constância
dos Santos, rua D. Polixena n. 120; Eulalia
da Silva e Adelaide Vianna, fallecidas no hos-
pitai de N. S. das Dores; João Luiz Mángiin,
rua Barão do Bom Retiro n. 719; Emilio
Duffrayer, praça Sacopepan, s;n.

—No cemitério do Carmo: João Luiz Go»
mes, Hospital do Carmo,

—No cemitério de S. Pedro: monsenhor
João Nicoláo Alpcn, matriz do Sagrado Coar»
ção dc Jesus.

. ,1 —¦

A Caixa Beneficente da
Guarda Civil

Fumar Semilla tíe Havana
é ter sensação das Libras

!¦¦_¦ 1 1 i|.irfi.»ii.i|i.ir 11 ¦¦».¦¦ ¦ 1

Pede-nos o Sr. Dr. Costa Leite, secre-
tario do prefeito, declaremos não ser verda-
deira a ordem attribuida ao coronel Souza
e Silva, da Limpeza Publica, para mandar,
por empregados daquclla repartição, fazer
a mudança de um parente do Sr. Dr. Azc»
vedo Sodré.

1 ««*_-..¦ > ¦ " ..

Vendem-se dous lotes dc terreno á rua
Barão ela Taquara, antiga Estrada da Frc-
guezia, Jacai'e..\'ii:ui'i,._ Trata-se ua rua Al-
bailo u 21Cj

O QUE E» PRECISO QUE SE
FAÇA COM URGÊNCIA

RAMOS
'—sanear a avenida Nazareth, cujas casas

não satisfazem u nenhum preceito bygienico,
CATTETE

—obrigar quo os moradores das casas dc
eommodos ns. 38, 42 e 44 da rua D. Carlos Io
tenham mais respeito á paz da visinhança.

ENGENnO DE DENTRO
—acabar com os pontos de reunião de va-

gabundos existentes naquelle subúrbio, no
cstabulo desoecupado á rua Adelia n. 45 e
defronte das casas ns. 63, 65 e 67 da mesma
rua.

CIDADE NOVA
—prohibir qae certos moradores da rna

SanfAnna n. lll inclusive, conforme as re-
elamações que vimos recebendo, continuem
lançando detrictos uaquclla via publica.

VILLA ISABEL
—reparar convenientemente o calçamento

da rua Engenheiro Rocha Fragoso.
CENTRO DA CIDADE

—extinguir o conventilho da rua Visconde
do Rio Branco, segundo andai- da casa n, 3.

CASCADURA
—aterrar uma valia existente bem no cora-

ção desse subúrbio e quc ameaça seriamente
a saude de um centro tão populoso.

TODOS OS SANTOS
—installar luz electrica na travessa Tenen-

te Costa, já toda eclificacln, ç bem edificada.

Uma serie de irregularídad.s
Já é velha a Caixa Beneficente ria Guarda

Civil, que exige dos pobres homem a jóia ile
9$ e a mensalidade de 5.$, descontadas dos
seus vencimentos parcos. Dizem que é para
o fornecimento dc medico, pharmacia, etc.
Dc facto, ainda que máo, já houve de ludo
isso, Agora, porém, porque gastassem, "5a
so sabe onde, o capital das hicnsalidntics,
dispensaram os médicos, que eram tres, fi-
cando reduzido o serviço a' um só, o Dr.
Salema.

Irregularidade maior, causada pelo avanço
ao patrimônio da Caixa, ó que nem a nieJi-
comentos tém direito os guardas. Assim *
que, actualmente, fornecida a receita, o i-a
aviamento é pago á parte, não dando no
guarda que a tem satisfação do que fizeram
dc suas mensalidades.

Outras muitas cousas são passadas na Caj-
xa em questão, iniponrio-se ao Sr. chefe (>•
policia uma mediria enérgica; bem como no
1" delegado, apurando o destino que tornar
ram as mensalidades dc mil guardas-ctvis,
a 5$ cada um.

I

O enterro üe monsenhor
Alpen

Foi recebida com muito pezar a noticia <js
morte cie monsenhor João Alpen, vigário da
parochia do Sagrado Coração de Jesus, e.n

O corpo foi transferido par»
a egreja matriz, sendo velado, durante a noi-
te, por vários sacerdotes e associações reli-
giosas, A's 11 horas rie. hoje ínousenhor Pio-
dos Santos celebrou missa de corpo preseu-
te, entoando-so em seguida o "Liberii-nic .
A's 10 horas, com enorme acompanhamento» •
realisou-so o saimento fuuebre.

._-_•
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L. U. A. V. — N,-j0 se responde n nsoii-donymos. O "self-eontrolP', 

poróni, era seu.'"• •}'• — Na« lin dc quc.
r- Ia, trator dn prlsuo dc ventre: hpplicn-
Ifics frius, uso «lc dntn, marcha etc •»•
íjieiiir-sc. * •*••-•

..,y,Ai"..''' °" n" ~ Li,,a Cnvallcri, a mniorluturiiliidc no iissiimplo. niniidii lavar uma'c*z por somnnn _ (em Pnrls) c cstil poucoJlsçorde da Physiologln. Aqui, excepção foi-In «le alguns mezes «lc máximo calor, uno
;lmt Inconveniente cm seguir a receita da Ca-vnlicri.
í Sobre o oulro assumpto nada se pódc di-zer sem exame.

Mlle. Ni A. L. .1. ~ !•;• si8nn] de fl.„.fiucz.i. 1 ornar um pouco dc quina antes dusiv.cicocs o dormir uni pouco após. Evitar•«sf.ircos. Não perder noites de somnu.Mi O 1 O. T. O'. -Iixiime.
M. U. L. A. T. A. — Não hn ilo nno

O UOSSO
scicntifico)

l-i A. II. I.. I. T. O. -com esse mesmo remédio;vacclnus espcclflens.O. M, ). I. A. -- Seriahon imite". Sobreospornr.
11. A. N, (

1'IISll"isso", d

IIIIIIS
II.

IIIIIII
lhor

II.
vida

meenr-dcpoi» do um mez do «le"•,** A- 1. I . II. — Talvezvcgeinçocs quo enreenm «I
Slllllll.

I'. II. I.
P. A. /..
1. N. <:.

1)880

l.iivaüeus locaes
mnis massagens:

Km
Iludiu

pnrn
inc-

\. -- Haveria risco dc

o reco-
senusói
se traio «lc

unia o|H*riicão-
lí. I.

espccin-

U. L. A. 1. A. — Nao ha «le que.... ». í». M. — Syphilis nervosa, nephri-te chronica, provável oscilação «Ia aorta ab-«iDiiiiiiiili enifira —tudo isso «liz-sc com uma
palavra so: syphilis. Não tem importância.

/raça.tratamento enérgico. Tudo isso sob urubrica: "Provavelmente".
I. T. A. B. I. n. A. - Exame

Jista d olhos.
Iv.2'.0' r",— l7-' natural na gravidez,ode tomar de tres em tres horas, umacolher, das dc sopa, de:
Tintura de noz vomica, 1 gr.; bienrbona-to de sódio, i. grs.; xarope de canella, *lü

grs.; água distillada, 180 grs.U. R. N. C. A. — Tome, no «Icitar-sc,umas dez gottns deste remédio, em um pou-co dágua:
Tintura de noz vomica, tintura de «íuina,•tintura dc rhus aromatico, ãã 3 grs. Em umvidro eoin conta-goltas.
ür. M M. — Miiitissinio obrigado.
íí' A" \ • ' ,*"" í''nl' sc,lll°r.
U- Q. O- — Essa constância é necessária.
Mme. j. o. Li — 11 faut chercher unoeuliste.
E. V. I, L. O. — Tome todas as manhãsem jejum:
Enxofre sublimado e lavado, magnesia cal-

clnadíi, 0,50. Para um papel n. 15. Rssoremédio tem em vista combater uma, «inasi*iC1*"í'- intoxicação profissional. Si no fimue Ia dias não obtiver melhoras, um examemedico será necessário.
»-S* ,A" P*, f. — Não ha dc que. Ficou,

,afinal, satisfeita? Deve recomeçar depois de10 dias.
F. L. A, M. — Pincelar a região supraor-Iíilariíi.com um pouquinho de corifina.ai. ). lé. Ii. N. lí. — Aminonca liquida,

glycçrina neutra, aa 8 grs.; tintura dc can-tlinnde, i grs.; água de rosas, USO grs.
F. N. de 01. — Procure (iistrahir-se. Pareum pouco, agora, eom os remédios. Os pus-seios a pc, com esses dias tão lindosI fazemlhe liem. Principalmente fora do centro¦.cidade: Santa Thereza, Sylvcstre, Tijuca.MIlc^ J P p. _ signal de fraqueza:I.mulsao de Scott; quina, antes das refoi-(,'oes, com
Gliloroformio, 12 grs.; tintura de ópio 8rgrs.joleo de jusqulamo, óleo de camomil-Ja, aa 50 cc.
Este remédio é para ungir o região ando-¦minai quando sentir as dores dc que se

queixa. Pnra o mesmo fim: banhos h 37"rode tomar até 2, si as dores persistirem.
Seria necessário o exame do escarro.
Mlle. P. I, (',. O'. — Tomar de'remédio com que se deu tão bem

do um mez, compre uma caixa <le'tome 2 "pérolas" 
por dia

- Xão ha do que. ja?(.Minasi — Nn,, |„, (|u (|„t.#
..».l>«ra «cr WlW-^fcfflí ^p,I,!*

6a'i'*^^
n'. A': ü: 'rrififT 1ü"rV-mo'

«liMilhÜr, d?nS?,*"0' S*í0! ''«'".'eslerilisadn c
•li 'i «r?*,Pn,'" ,,l'/ «mpoulas esle-™d; " L,":' InJccsfio «liaria. Terminadas
ieeimin '.lA S"t'"<1''' "í"' U,,m -ieipoilõ, lll»

NiVi-iin l '""% ''-'í.'.,,' " s*-B»l»to solução:
c,s 1 Lk 11M"1'0' °'?°i "i""* dislllladu, 10
»™: p J,?, 

a"",0"llls- rnjecções diárias.
ou iras «lez dcsla formula:
«r? pi?.dt Sod.iò'. Ü"'lü; "S"" 'llslUlada, 10
n L v- 

é ° '.'""«'"ento clássico dc lla.v-i nd. Nos, porem, pessoalmente, lemoa va-
;.,,-.," 

stin"!"'0,-',s- (U>, cwa* Cl»» simples iu-jecçoes de sublimado corrosivo. Tendo cs-Us a vantagem «le não só fazer dcsappnrceero sjm, toma, mas lambem curar a moléstiaBstudont-e — x,-,,, sc deixtJ éxplí/rà-r:
2 diversa! ,0,-'»i'<'«> verá como a coiisà

nn!iV. 
'." 

Í'i ,T' •'* '-• °* - m° sabemosondo o senhor poderá obter esse remédio.Mlle. A. 1. Iv. I.. |). a. — K* cas,exame.
P. I. S. T. A. — Essa ferida haannos tleyo ser, varicosa; syphilitica, Icpro-sa ou tuberculosa: salvo si houver alguma

Jn ÜLÍ ci im***«'1,° constante: meia, sapato,cadarço de ecroulo, etc.
lé. A. I. — Nflo ha dc que.h. O. — Mcnlliol, 4 grs.; álcool,Applique todas as vezes que for(com li ponta de um leu

il. C h. — Exame
O. R. A.

sobre médicos

cinco

iKootbs.ll
S. Çlirlitovfio versus AiKlnFaliy
niiilch nmlsloso o oih dlsputii «Io'dunsIiiçiik, oiieoiitrni'-so»ao mi próximo dia10, nu campo du im, Plgiiclin de Mello, ,.s pri»moiroí u sotfundos toiiips dostes dous clubti.Ainda domingo pnssndo, cm um cNplendldnjogo, eiifrcniiram.se os teams desses conoor-ra lios A. primeira dlvlsiio, vencendo o Siiuuiirlslovilo nus primeiros tenms..Nao s,« eouformniiilo ¦> Amluraliy com a(lerrotii, (Icsiifloii o goij lilllngonllsn parn nmanova lula. Ksle, por suu vcü, nua havia sidoderrotado lio mateli «los segundos leanis. re-plrm o Alliliirilliy pnra novo Jogo.líalil a liislltuição das ilua. laças a seremdisputadas no próximo (lia lü, Imliihíluvel-'•lento atriivct do uma pelojn bnstaiito apre-

CAMPEONATO INPANTII.
Hotiifogo versus Plnmongò

¦No campo do primeiro, á rua (icncral Sovo»riano, encontraram-se «'sla uiaiihà, cm pro-segiiiineulii «lu ruiii|ii<uiuilo acima, os primei-ros u segundos lonius desses clubs.No malch dns segundos Iciiins, rculinenlcmnis Intoressníilo. depois dc nina lula rorlis-
Simn c chea de- boas peripécias, verificou-sea vlcluiia do Maiiicugo sobre o seu adversa-rio pelo si-orc do I a 0.

No jogo cnlrc os primeiros leanis o Fia-inciigo, denotando um trnlnlng mnis porfol»lo. «lomiiiou o seu niilagonlstn, vciiccndo»o
por o a 0.

BOTAFOGO
A sua futura directoria

Dentro dn scmnnn vindoura rciflisnr»sc-n a
nsseinbltfa geral ilestu querido centro de fool-b;iII carioca, para a eleição da sua nova dire-
cloria.

Por uma gentileza Ioda especial da um dossócios «Io )i, !•'. C, podemos dar a seguir achapa (itio mais syinpalhlas merece entre os
sócios do cninpcãi. do 1010: presidente. Mi-
guel Pino .Machado; 1" vice-presidente, Dr,.use Pereira Praga; 2" vice-presidente. Paulo
(lll ( unha e Silva; 1" secretario, Dr. Svlvcrio
Barbosa* 2- secretario, Dr. Oldomnr 

".Murti-
nho; 1" Ibcsoiircirn. Arnaldo Bragaj 2o lhe-sonreiro, Paulo Tavares. Commissão dc
sports: presidente, Oshy Werncr; vogues:
Aluisio Pinto, Carlos ltocha, Carlos Villaça e
l.uiz Paula o Silva. \

.TOSE* JUSTO.
¦ mm*. 

"A Noite Mundana
ANMEHSAUIOS 

*

—Pnsom nnnos hoji:'
..««4"1!?' '¦?,i;"*,11»,*1E'»o»'iÍTm lí.m Morle, ei,pos» do ur. Blnldlo llua Morte, direcior dn Ilo
effi"%i'ít?»1,,l»ouí0. Niifilonnli a iiiviiliinMelln, IIUm du br, João llwzerrn, iiiixllinr ducun.nierelo tleslq praça; m monluos l.iielml.l.ru/i o Wflldlr Martins Vlaiinii.-"Passn hoje a «i.,!., nninlloln tio Mlle, Mnrin•iiiüa llll}1 Barbosa, llllin do seniulor lluy Um*.

--Passa hojo «. «inilvorgíirlo iiiilnlicío d.,•..viiia. Sra. |). Itosa Poley, esposa do Sr. Josélolcy, (•oiislriiclor.iiichllcelo ucslu praça.-I;ii/ annos hojo o iiiiicstro Luiz Wcttcrlc•Negrlnl.
SASCt MESTOS

A !'Ntna. Sra. D. Diimli de Nlemcycr Por»loçarroro o sou esposo Sr. Tlto Porlocarrora;plinrinnçoullco da Colônia Corrcccloiinl deiiiiis lll..;., tím sido muito visitadosbid.i muitas felicitações peloseu fillilnlu. Cyrnuo
soiniiEs

o reco»
iiascimciili. do

AMANHÃ
REPRISE do ádiniiavel

trabalho

M. o.
(IO grs.
mordido

1). II.
F. I;.

opinião

I1ÇOJ

Xão podemos
It.

, • . * • 7~ llnlurn de noz vomica, 1g .; bicabornnto dc sódio, S grs.; xarope decanella, oU grs.; ngua distiJlada, ISO grs.unia colher, «.Ias de sopa, de 3 em 3

lia de que.
Exame.

lico, 1

da

novo o
e, passa-
allosul e

com Ioda a
de moléstia

quc.

e massagens

o
M. (Belio Horizonte) — O seu caso

('• dos mais interessantes, mas não ousamosIreceitar A distancia.
.1. P. I. N. S. A. S. — E

(Çertèsa, phc.noineiio secundário¦infecciosa. Exame.
F. A. L. T. A. -—Qual é a sua edade?
CA. K D. O. Z. O. -Exalgimi, 1 gr.;talcoolato de mçhssa, 5 [trs. ; dissolva e imite:Kiiròpe de flores dc laranjas, 30 grs.;' água«iistíllada, 120 grs. Tome 3 colhcres por dia.
It. M. O. de S. A. — Não lia d
S. R. du C. — Exame.
D. U. L, C. — Gymnastlca

Apropriadas.
E. Z. X. — Uma longa serie de injecções

de arsenialp de ferro solúvel (Zàinbcllctti)Emulsao de Scott: uma colher ás refeições,
.si a puder tolerar.

P. A. L. M. — A sua carta ê extensa.
S. A. lí. I. N. A. —- Procure o Dr. Octa-

vio do Rego Lopes, ás 9 horas, uo serviço
da porta da Santa Casa.

M. A. R. 1. A. -- Não ha de
P, O. B. — Peça, na Santa

remédios que tèm o numero 820
um ou dous por dia.

K. O. S. A. — Io, seria necessária umainteira dissertação: zero; 2", idem; 3», exer-
cicios com os braços — A operação pliisti-ca, que se costuma fazer a esse respeito
cx-iiõe aos perigos dc uma embolia.

J. A. C. X. K. — Fraqueza ou gravidez.Para o diagnostico certo: mais um mez. De
qualquer modo não é caso para susto.

A. /. — E' complicado para uma receita
a distanciar..

A. N. D. R. E. A. — Para esta ultima
consulta: Estômago.

B. li. T. D. P. — Exame.
C. E. C. (Palmyra) — Exame.
I5. A. R. A. I. S. (Minas) — Não quer lo-Tii.ir injecções? Achamos que esse seria o

melhor tratamento no seu caso. Reflicta c¦escreva-nos de novo.
P. K. K. R. —

•Magnesia fluida, 2Õ0 grs.; elixir parego-rico, ;. grs.; tintura de calumba, 2 grs.; tin-ura de noz vomica, 10 gotlas; essência de'lortelii-pimenta, duas gotlas Tome uma co-
cm 2 horas,

1'oine
horas

II. M. A. T. — Nü
M. A. R. G. O. T.
L. I. A. — Applique:
Cnrysnroblna, 0,30; ácido salicylanolina, vaselina, áã ]() RriM. AR. T. I. N. S. -Não lenhado; continue o tratamento até ao fim

phenpmenos «iue dcsappaj-cccm com conlii-iiuaçap do mesmo tratamento.
17. it. de O. — Não é possivel. Ha muitagente que nos lê...
}J" i1-"* iT"vW.". 

~,° cx;'mc é necessário.
t" i Vr — lambem*.
J. L. M. — A liola acha-se sob as se-guinlcs formas: granulado, pó, extraeto flui-tto, vinho. Dc qual dellas será composta asua kola liquida", para podermos- dizersi a dosagem e ou não forte ?
P O \\' 

D' 
v- 

Mi* ~i lN'fl0 è •,rcdso*
{ ; 

u* «• ~ Nao ha de que.»\. A. E. I. A, C. — A causa? Essaperturbação pôde ter varias origens'C. F. A. V. (Barbncena) — Achamos qucnem tudo isso corre por conta da syphilis tpor isso, nada receitamos sem exame
X. P. T. O. (Minas) — Pedir ao séu me-dico quc verifique o estado das pupillas. quaíi-to a •¦ eglialdode' «lo diâmetro e á regularidade

circular «los bordos. Eiicontrando-as noririaese possível que se trate dc cousa não especi-ticn: talvez rim ou estômago ou simplesmentedente!
_M. C. G. — Coalhada com leite cru onde

,)íi a viu? E possível, que essa infinmmaçãoeliromca do seu intestino tenha uma origembem diversa das que
sa remover.

D. E. U. S. — A~sua carta
suma.

.1. R. R. S. (Sanatório de Barbncena) -
Pois o senhor está em um sanatório, tem me(licos a sua disposição por que vem tomartogar dos que não têm meios paraa um medico?

i„C,' »'* tÍ"-" ,'" --¦• ~ Tomc ° "Pó d(> Presidente : Po de angélica 150 gr. Pó debarbo G gr., Carbonato de ferro 3trinta papeis. Tome um por dia
*,«A,,D," in' S" ?' •'" - Ancsthesiiia 20 gr.,Mcnlliol 10 gr., Azeite doce 100 gr. Para ii ha-

c monumental

Jf^-f,^ M ®3 Mm JCa poi

í">- ¦'"'¦'- j*)^^*M.'%'.!>'. t*»P* •¦•?»;: A

cinco longas
idoraveis e

Itcalisnu.sc honlcni, animailo «le uma cou-COTCilcln «le brasileiros o estrangeiros, o baile«¦'iiniiicniora ivo da Inauguração do novo edMI-Cio do.liotel Central, silo á praia ,|„ l'lamon»l»o. a to o Ilas horas da noite era deslumbranteo aspecto externo d„ reccni-ruiidúdo hotel,CU.IIW batentes o portadas se enfeitavam de jo-gos «te luz elcctrlca, nüo sendo pcipieuo o un.lliusiasino que reinava pelo interior dc seussali.es construídos com elegância sóbria ucustosa. .\ proprietária (|,> novo edifício, «pu.
proporcionou aos convidados a audição dc umaliem ensaiada orchestra «le baile u um furlo oCiCOlhldo serviço de "burfet", recebeu oilt'0
pi iiiiiunicros cumprimentos dns pessoas quolhe gabaram o conforto «Ias InstnlIoçOes dohotel Central, palavras elogiosas do Sr.' pref..i.I(|. «iue lambem compareceu ao bailenliado dc sua família.
MASIEESTAÇÜES

Ao encerrar hontem, seu curso dc archi:c-Cluro na l'.scoia Nacional dc Hellas Aries roisigliilirativa manifestação «le apreço e
p.irlc de seus alumnos, o professoriircliiteclo I.udovlco lieniíi, cujo discurso leagradecimento a semelhante prova dc consi-dcrnçuo foi u mais affcctuoso possivel.

VIAJANTES

acompa-

ul*.o «le
estima, da

A bordo «fo paquete "Orila" parti,, honlem>m destino no Peni „ Sr. Dr. AlexandreIVrry, pedagogo daquella Republica e «pie tevoccnslao dc lazer i*m nossa capitalfcrçncins de csllo.
RECEPÇÕES

quo
varias con-1

Da píaléa
AS PKI.VIKIKAS"t'lii»>iim '«lar", in. Palaee Tlicnlre

A t*iimpiiiilili,i Viliilu «lei, hunlom lio P.iliia*.em ¦'preniliW', a opereta "Cinema Slnr". júeonlieojda du pi.ii«.i enrloon desde a lompo-rada das eompiintitiiH Miiroiun-Welss e Pai-mvrii liasloH. lovudn â sceiin cmn i» nome deiiuiniiu i o t.liicina". Opereta moderna, pon-
ço conhecida mesmo, entro »>•*, o aniiuneloue sua renresonlftvAo poln liomogonon "lrou«
PO da Xlliilc uesperlou lnlciv.se pnr partedos "linlilluus" dnquollo «onero do lhentro.I. essa çliviiinsliincla ií.hii pnlonle. com a rou-
çorrenelü «le luuileiii aquella casa d«. uspe»taciiios, opoxiir da Inclemonuln do lompo,"(.liiciiia Slnr" u*v«. uuinroprosonliiçiio Aallura dos fúrQS ila Vilale. Moulaila ba pou-co tempo, os scenarios o guarda-roupa dei-xinii oxcollonto Imnressflo. Snltllniilo, eholadu números du musica quo satisfazem u muli-çao. liem inarciiilii, tuilo Ism. concorrou parao bom dosompoiilio ilmlo pelo cnnjuiilo doi|ii,il se dcstacain: Uerllnl, o popular llerlini,no papel di* Wlll.v, actiir gago. grniigoiilidoboinpro iipplaiisns, Irouxo a pinica <*m con-iimi.i lillarldado; multo não se nfnstou deliuim mesmo tom 1'onipeu Pompol, (pio Inlcr»prcloii o pcrioudgem do (iliittcrbiirg, o scua-dor iipatacndo quc, illudiiio pcln fascinaçãodo uma falsa prlneeca, n rainha dd cinemaviu-se Iiiospcrndnincnto envolvido cm forml-(lavol oseandalai Pina (Jlonn, graciosa, douicalce ao papel ilu protagonista, fazendo neslrolla clncmnlogrnnlilcn". Maria Cio,,a,Angelina Itiibilc, Da Torre ,* Cllirnildl mui-to se esforçaram paru manter „ brilho du re-prçscntaçuo. o bailado do 2'* aclo, pelas Ir-más lornaglii, olitevo npplnusos gemes \nrchoslrn fez o quc põ,lc para defender n pnr-tilura de Jenn Gilherl, quo si não tem os nl-
[rnçtlvos dn dn "Cnsln Siisnna", du sua nu-lona. todavia agrado no ouvido mais exi-gente. Na "prenticro" pequenos senões ileensaio foram registados, o quo motivou, porvezes, ruído nn plnlin, o excesso do doe'çao do ponto, irritante mesmo.

ISOTÍC.AS

«CINE PALA1S*
'"'V^^X^^-.íV-

Amanhã

•V •**',»»»»-**^>WÍ*,V S\mf

L'in film
r>»v»- •~»"N^w»»\»»v.'^-> .

nos,
argapjentc aniiunciado portos, nnclosamenic esperado pelo

publico c vivatncnte invejado
por üm uõssò coiicorreme

laiii.i-

O festival dos auxiliarcs da empresa
Carvalho

Alagoa o

ter

motivo ua passagem do primeiro anui-
yersarlo dc seu casamento receberam honlem,lupumcrns .felicitações o nosso estimado coi-ia de redacção Mario Magalhães e sua Kxin I.esposa 1). Adòsindn Câmara Magalhães os
quaes aproveitaram a data dc lauto iubilo paraa celebração do baptisado dc sua filhiiiha Su-zelte.
0NCERTÕS

Agradou Immenso
cjiie bontem, á lioild.
liai do Conmicreio",
•;io, bilheteiro

io concerto

a numerosa assistência
encheu o saião do "Jor-
o concerto de .losé Ser

official do theatro Municipal.
linlia, de antemão, garantidoo seu suecesso artístico e de bilheteria. () seu

prpgraninia completava-se eom c.xccllentes nu-
a cargo de artistas de nome jáicslujaclissimos pelo nosso publico, E José Ser-

giq, o Jucá", teve solicitações de bilhetes de
mundo quê vae a theatro no Rio. Do:;
nue tinham que interpretar as divei'-sas paginas _annunciádas sómenle a Sra. Ni-

va deixou de comparecer, por motivos
h todos os outros foram grandementeap])lnudidos.

CONEEHEiVClAS

O Palaee vae
amaiiliã desusada c
merecida concorreu-
cia, Dous motivos dis-
ti netos . asseguram a
previsão: um, o festi-
vai dos auxiliarcs dn
empresa. 1-". Alagou e
A. Carvalho; oulro, :,
representação dos" Saltimbancos ", um
ilns iiiainrcs siicccssosda temporada passadadn companhia Vilale
naquelle theatro. Mas
não só esses dous mo-
tivos concorrem para a
segurança ilo exilo do
beneficio aniiunciado,
pois, como parte «Io
cspccüicillo está an-
nu nclado um aclo dcvariedades, no qual1 ninam parle Pina
Cloiia, Bertini e nu-
t r o s elementos d n

. „ . ... , , 
"Iroupo" Vilale, alémdo aclor Carlos Leal, que vae prestar 0 seuconcurso nesse intermédio;—- - A companhia VItalc deu hoje em "mati-

Inlacc, a opereta '•Cinema Slnr"ivada cm "premlére". A' noite a'
. dando

.i.iueldn opereta "Fan-

*—¦•.^¦wfc,-*»— »i,m ht»i

mm <*m

^•*' ; ,'
If.r....í*.;,. ¦¦£,:. "'í.-a-Ç

 ;r..: iBI
/•'. Alugou

llec", no
honlem I
companhia õceiipará b theatro Lyrico

a
cm beneficio da Cruz Verme-

a iniiocente coalhada pos-

é longa: re-

o
recorrer

As 1,1» a Ki» conferências publicas, por de-terminação da Sociedade Thcosophica de Ma-(Iras, Índia, sobre o estudo comparativo das

Drama sensacional em
partes, cheio cie scerias

lances impressionantes

nos domingos
21 de dezembro,

MACISTB é o gigante
touro

mais forte que um
que um tigre, que foi
primeira vez na «Ca-

como o Gigante Negro—Sua

e mais agtl
apresentado pelu
biria»
Hercúlea, tão bem
film, causa espanto
protegendo meiga donze

gr.
rluu-
Para

lações.
í". A. U. D. E. L. A.

nbor é um homem feliz
sõffrerl Uma viagem a Buenos
tado d'iilma é o espelho da

I. R. E. — O se-
porque ainda pode

o es-
Mude

Ila,
perigos e vence por

applicatla neste
-Elle é o lutador

arrosta
cila

lorça
bello
que,

mil

SENSACIONAL
Ú7TRAHÉNTE

EMOCIONANTE

Amanhã sono ODEO.N

religiões, realisam-se
do corrente, e 10 e
horas, na rua Real Grandeza n.
reccião como representantes da
verança os Srs. Drs. Haymuntlo
se Joaquim Firmino. e dn Loja
o Sr. Dr. Comes dc Paiva.
ENFERMOS

: c
ás

20
10

142. Compa-
Loja Pcrsc-
Seidl e Jo-
Pythágoras,

Acha- se enfermo, guardando o leito ha nl-
guns dias, na residência de seu pae o Sr. ca-
pilão de corveta Manoel França, onde lem sido
muito visitado, o aspirante dc Marinha SrAliiualpa França.
PELAS ESCOLAS

em "promiore
Fan Ia Tuiipe
lha Italiana.

.-* Cnrambn, no Republica, interrompen carreira d0 suecesso que vem fazendorela 'ü rei do rcclí me", para, em "s
levar a "Prineeza dos Uollurs".
A-^d,,^-, ^eCr*ií" " companhia AlexandreA7.0Yeao.dn as ultimas representações da co-media "Simpiio".

No São .lo.-é
a "A' redea solta".

a ope-
oirée",

representações da
nas tres sessões da noite

(.oncliiirani o curso de enfermeiros na Escola de Snudc Publica, prestando o.s respecti-
jos exames com distineçãò e plenamenteSrns. DD. Branca Duarle c 

"
vçira c o Sr. Manoel Heis.
LUTO

as
Tonquiiia de Oli-

•Uces:
pnizageiii.

quc.
Casa, uns

c applique

de pnizagem e mudar-se-ão as
pelho...

L. 1. N. U. S. A, — Não sc pódc respon-
D. B. (39) - Exume.
1'. I. M. P. O. N. E. -- Não fazer uso dealimentos muito quentes. Comer demastigar bem.

11. O. I. N. U. I. Z. — E
minar o "liquido".

m!/ 
*V 

i\ 
''i H" A" R" E" •*-• ~ Applique:Olco de Chaulmoogra 2 gr., Parafina 1 gr/() gr. '

D. — Fígado, ácido urico, manchas- tudo isso sein exame?
A. — Exame.
R- D. 1. L. L. ].;. R. E. - Co-

para tuna cápsula. N. ti. Tome

imagens no es-

vagar c

necessário exa-

'Jier, 
das dc sopa, dc 2 cm 2

S. It. 15. D. — Não ha de que.h. B. A. — Tomar todas as manhãs aseguinte mistura:
C-ctnmas de ovos, duas; queijo ralado deJeite de ovelha, duas còlheresj leite fervido,

Mieio copo.";m relação á pelle é preciso exame.
1. A. T. E. It. —

Biódureto dc hydragirio, 0,01; iodurclo de
(Botlio, 0,02: cucodylato de sódio, 0,10; água
jjlislIUõdn, 2 grs. Para uma ampoüla estéril-
[lisada. Mande fazer n. 30. Tome uma inje-K'lão por dia, salvo phenomenos de intõie-"inicia.

M. P. F. — Exame.
C. O. It. dc A. — Não ha de que.
P. I. O, X. — Não se pode tratai

nesse assumpto.
fi. R. A. S. M. O. — E a prova

psrentes do médicos e os
morrem, como os outros..' *P. E. R. A. — De manhã e áS. 3. de O. Tres veses por dia.

:!(|ili

(iue

iselina
S. L.

pardas, -
M. F.
C. O.

saprina 0,25,
3 por dia.

P. A. R. I. S.-Tome
dia de creosomagnesol.

S," T," H'-,M- 15- — Pilocarpina 1 gr., Dc-coco do jaborandi, Álcool a ÜU° ãã 100 grlin ura de melye, Tintura de vesicatoria' ããgr. Ácido salicyllco 3 gr., Essência de vio-letais íiO gr,
D. D. A. B. C. - Exame;

,J.;\,.> 
f-1* L" ~ Saiu Publicadoper or mas foi engano. Era "interior".

N. I. A. — Não ha «le que.
\Vm„" v 

* ~ 1.í'1,curavi-'1* Não se alarme.Aline. X. — Aetbone.
E. L; — Exame,
li. A. II. 1. A. — O soro vaecino Bruschelli-ni. Para o 2» incomimodo Tannalo de quinino" v-i-P; °" ~ Trata-se de um caso dcresponsabilidade emitlir opinião dessa ordemmesmo examinando o doente; emiltil-a semexame seria crime.

]'¦ 
'}¦ »]• <le O- — Não é possivel.. I. A. R. —• Com bichromalo de polas-sio (Bastam algumas horas).

Senhorila A. M A. — E' uma simples im-
pressão nervosa. Não se assuste. Náo havidade alguma. Passa em poucos dias.

Dr. NICOLAU
N. B. Pedimos aos 30

cartas ficaram para a semana
nos desculpem essa demora.

Magnífico o ultimo numero da «A Ci-
garra», o brilhante semanário literário e il-lustrado, da Patilicéa, o qual foi, hoje, aqiHdistribuído. A sua «coüverturc» ú oecupada
por uma hella cabeça cie creança o, no seutexto se lêem hella prosa e lindos versosinéditos de Octavio Aligusto, "üelozio 

Pi-merita, Guilherme CTe Almeida e AmadeuAmaral. Esse texto e illustrado por nume-rosas reprqducções de pliotographias ' deacttiahdadcs paulistas — homens e cousas.

ürs.Leai j nmor e Leai íNeto
i-.specialistas <»ni licenças dos olhos, ouvktonariz e garganta Consultas ds t ás 5 — \

Falleceu boje, repentinamente, pela inade -
gada, eni sua residência, á rua General Seve-nano n. 202 em Botafogo, a Kxma. Sra. dona"liaria .lose Carvalho de Souza, viuva do capi-
alista João Teixeira de Souza. Era mãe dal.Mna. Sra. D. Justinn de Souza Liberalliesposa do Sr. Dr. Frederico Augusto Liberalli'

e era filha do fallecidò capitalista José Carvi'llio de Souza Figueiró.
O seu enlerrameiito será feito amanhã, nocemitério da Veneravel Grilem Terceira do Car-mo, saindo o feretro ás 9 horas, da sua reii-dencia.

MISSAS

Amanhã, 7o dia do fallccimcnlo de Augustolorres de Alvarenga, cx-fúnccionaíio da Rc-
pari leão dos Correios, .manda sua família ¦•'*•
sar missa, ás 9 1|2 horas, no altiir-mói* da e
ja da Santa Cruz dos Militares.

wkffib

Uni clúmpatizô genial
que mostra como se pódc

ser çlpquentc, represe ma ndo
mesmo sem o dom da palavraFilm inédito—Cinco actos—Cincs Rom*

.JACK, o macaco que come !

.JACK, o macaco que bebe !
JACK, o macaco que ri !
JACK, o macaco que chora !
JACK, o macaco que fuma !
JACK, o macaco que rouba !
JACK, o macaco que luta !
JACK, o macaco quc escreve!
JACK, o macaco que applaude !
JACK, o macaco que castiga !
JACK, o macaco quc guerreia I
JACK, o macaco que dansa !
JACK, o macaco quc triumpha!

-A.xxiblxiIi€L
NO

CINE RALAIS
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Om bonde electrico ava-
riado por uma carroça

de bois
Foi uma atrnpalhação para o Manoel CoU-

ta. A carroça de lixo que guiava, porque ini»
pedisse a passagem do clectrico de Cascadu-
ra n. 501, fez o pobre carroceiro passar ummão quarto de hora: o niotorneiro, impa-
ciente, tocava insistentemente o tympano dobonde o os bois, dous nedios c pãchorrentosbois, não se davam por achados, não obe-(leccndo ás "injuncçõcs" do seu
resultado dessa cousa
eipitnr-se sobre
bois avariou o
diluiu outras avarias. O carroceiro, por cas-tigo, foi obrigado pula policia do 19" distri-cio a pagar as avarias causadas pelo choquedos dous vehiculos c isso porque o motor-neiro arranjou logo uma "testemunha" daimpericiá do Manoel Costa...

nno
guia, e o

toda foi o bonde prc-
a carroça, quc embora de

estribo do electrico e lhe pro-

•mttQ&*

Amanhã, peixe au gs-atin¦"¦"-""A casa Assemblen, rir" ordem, tem iiariainenlc^o" ma!? Sdlmenu" e ps melhores vinhos. Rua da Assem.Prnnriplnri.o Ottomai Moller.Oléa ;«l

Uiiü-H-ai'Di
pelo Pneumothorax - Rua S. José ÍÜÕ." iranoras.

."tmil nu Tratamento dal-Ullt,!» |*u|)ercill03e

O "tchembufg" no porto»
Fnlrou hoje em nosso porto, pouco depolí«Io Demerara", o cruzador transporte damarinha britannica "Eclcmbnrg". Este cru-zador veiu ao nosso porto abastecer-se e re-cçber a correspondência tio Almirantado in«glez.

j'-«TOf.-».-.iwT.ranei^^

ire-

MODISTA
C.oiirecciiinaiii-sn vestidos sobre us ullimos modelosuo raris. Itiiu 1'eiiio Ameiicüii 0, easu 3,

Teremos

miainaTT^Mnin^;,'''^ ,',iUAS* grandes SALDOS de camisas, cerouíaV,

paratissiinòs. nut"

lsÍP^'''AS.Ta*.clèslSAT1--0 
ÍlltC,'ÍOr l'° ARMAZEM

i

que vendemos por preços

duas pululas por

su-

I

13AI. FOLHETTM

VAL DE„ VEN/SERua Ouvidor, i36

me reconheceu!

Emocionante romance da actua-
a lidade, de Gaston Leroux •

•— ——aos-—

2a PARTE
A terrível aventura

l+I
oh! tranquillisc-se!

Roscnhciin acaba de

fira-

CIANCIO
consiilente.s cujas

«iue vem qne

próprios médicos

noile.

Doenças do apparelho diges-llvo e do svstema nervoso. —
rCalos X. — Dp. Renafo de Souza'iopes; rua S. José, -*9, de 2 ás 4.

 ¦ rn*** 
COLLOCAÇAO COM BOM ORDENADO PA-

RA SENHORA activa e dc expediente com-
merclal no "Club Parisiense" (Sociedade Rio
Grandense de. Sorteios) rua da Quitanda 107.
Io audai^,

Sim, para Gérard
eile não foi ferido!...
dizer-in'o!...

Meu filho eslava enlão aqui? gemeuMonique com vo;: abafada, interrogando so-
frega ò rosto pallido, mysterioso e horrível-
mente hostil de Julieta...

Aqui mesmo 1 lambem elle aqui viera
para salvar-me... E, sabe por que não o
conseguiu''... porque queria passar poraquella porta e por aquelle quarto "e ma-
tar a espiã"!...

Ahi nhlv..
O que está você
liola!... dízes..
zcs?...

Élla segurando-a enterrava-lhe
bros umas verdadeiras garras de aço
suas unhas penetravam-lhe nas cariiei.

.liilicla não recuava, nem tentava fugir á
pressão, sem desviar também o seu trio
olhar daquelle. olhar de louca quc a quei-niava... E com voz metallica repetiu:"Sim, elle queria matar a espiã!..."

Monique gemeu... um exterior de mori
bunda escapou-se-lhe da garganta
feliz, largando Juliela. levou as mão
nnni gesto supremo, como quc liara
«iue a luucuru ahi penetrasse...

o que eslá você dizendo?
dizendo?... Julieta!... Ju-

dizes... dízes?:.' que oi-

nos bom-
. As

ie
o a in-

; a lesta
impedir

Houve um terrível silencio...-
Julieta scnlara-se de novo ná poltrona e

parecia ureacoiiiiíají-se íanto com Monique
como si esta nunca tivesse existido...

Poi Monique que, tendo recuperado a voz,mas, uma voz com outro timbre... uma vo,*,envelhecida, cava, disse:Como soube cite «iue "a espiã", como
disse, eslava naquelle quarto?... Foste lu
que lb'o dissente?...

Não! níiol foi elle que já a tinha vis-
to passar na estrada, indo para a entrevista
«IUe lhe havia sido mareada pelos allemãesiNa estrada! ahi ua estrada! suppôes
que elle me tivesse visto passar na estrada?
Eu não o vi na estrada! Em que ponto da
estrada estava elle?... que historia é essa?
Sim, por favor, explica-te!... Que historia
estás ahi contando?... • Elle viu-me passarna estrada, "nesse caso reconheceu-me?''

Como Monique pronunciara essa phrase!Com que accentuação selvagem! Na verdade
O tom em que a pergunta fora feita era iu-
tradiizivcl. Não, não, seria impossível ex-
primir com qualquer palavra desse inundo
a intensidade febril dessa interrogação.

Juliela résoçhdcjj* -
Não!
Não.

Não!
Não! Não! elle não

Você lem certeza disso?
ille não a havia reconhecido!!

_ 
— licni deve coniprehendcr, explicou ter-rivelinente Juliela, que, si a tivesse reconhe-

cido, tcl-a-ia matado imincdiatamente... oa,enlão, ter-me-ia sido impossível impedir quematasse, ali no quarto!...
7: Ah! ah! ah! Então elle ignora, ignoratudo, Deus meu!...
Numa crise Moniqiío prdrompeu cm so-Iuços.
Julieta olhava, então, atônita, para essa

espiã que chorava, isso, porém, não a com-moveu,
—- Perdão! perdão! disso a mãe de Ce-rard, num esforço sobreliumano, para flçàj-mar. essa crise nervosa que terminava porlagrimas, numa occasião em que não haviarealmente tempo para chorar. Perdão! e eu

que aqui vim para salval-a!... e que estou
perdendo tempo a chorar!... Ouça, Julieta,
eis o que vae fazer... Vae cnvolvcr-sc nomeu manto...

E dizendo isso, cila entregava-lhe o mau-to, procurando vestir-lh'ò.Basta de comedia, por favor, minha se-nhora! disse Juliela.
i—1'Ieiii? Por «juc? Por que recusa você omeu manto? O meu véo? Já lhe disse que lc-nho certeza de salval-a 1 Mas, em nome deueus, Juliela, nao percamos mais um minutoJ*. estranho, disse a rapariga, que, depois'•» me ler perguntado como soubera o seu fi-

Julieta

Era lior-

ndo, a se-
como Iam-

lerou-se dc lio-
sua boca cris-

llio que "a espia" abi estava, ao 1nhora não me tivesse perguntadobem eu o sabia !...
Monique deixou cair o manlo.
A expressão do seu rosto alivo... Parecia desvairada... a

ppii-rse.'.'-, A voz cava proseguiu:
.,— £ verdade! Esqueci-mc de perguntar-lh-ol Como o soube? E depois, csqiicd-mc dcperguntar-lhe porque razão tratava
porque trata assim... <|
que estava ao lado!—• Vae comprehendel-o immcdiatamente, mi-nha senhora, e assim nada mais teremos anos dizer o que, espero, porá um termo uoseu supplicio... c ao mer'

dirigiu-se para a alcova, mostroua lenda do tabique o disse apenas:Ilido yi e tudo ouvi por ahi! Agora,adeus, minha senhora!
E voltava a .sentar-se na poltrona, jú nãoolhando para Monique, não suerendo mais\ei-a, c muito resolvida a não mais ouvil-a..I*oi, porem, detida, cercada por dous braçosque a retinbam como ha pouco, ella havia de-lido, cercado com os seus braços, retido Gé-

E você suppoz? e você suppoz?!,.
Monique, delirante, abraçava-a.

rivel. Juliela, enjoada, já não podendo sar.tir-se abraçar pela "espiã", disse-lhe: -Une ignóbil mulher é a senhora!...-,'Monique largou-a...

De7s!A1'.! 
mCU 1)eus!"** Mem Deus!... Mei

IMonique, enlão, agitava a cabeça, como si'fora uma pobre creança indefesa e sem ciilpa
süspcili,"..1; 

C,H'ÕCS da ÍIUiÜ 1,ah'asse *l«alq«eí

naTi AíB,|víl°?iDei,s,'i" E cu q,IC aciui vim;paia salval-a!... sim, para salval-al.nica inc poderá acreditar porque ouviutudo!... Ouviu você tudo o que disseram?..",Indo!..,

ni,7A\lCeUiD.CU?".""' E sl,|)P-"ie nnlurnlmeiitequc... Oh! oh! oh!... ohL.af firmo-lhe-que.snppor isso, Juliela!... Não! nao!
diz o que.

verdade?.: . então?': -"¦':' -""'aV,'a'- n5° é
ouça-me... ah!

sun,
pessoa

nao deve
não deve suppol-o !... essa gentequer, mas, eu, não pronunciei p 

"
então?... então?... Ah! cn-ao ouça-me... ab- ouça-nie o crcia-mcIVl.i-.ii.... eu nao minto! nunca minto... Estavacqj binado com Stieber quc elle assim falariaa vista de: FeindI para illudir Feind!... parafazel-o cair na ei ada, percebe! Ah! tome omeu manto, agora!... Tudo isso foi dito paranao despertar as suspeitas de Feind!... paraque cllc se retirasse... meu Deus

Nao comprchende, c, entretanto, & tão sim-. J-stim lhe dizendo que isso foi paraque I-ciml sc retirasse e que me deixasse só.com vocel... h agora, eu fico no seu logarvocê vae substituir-me... tome o meu man-lo!... Digo-lhe que ponha o meu manto! ,o meu veo, o meu touendo!. .. '•-¦¦*',— Ora! minha senhora, eu não leuho o In-bito, "de me disfarçar cm espiã!... "
LConlinúa,\

pies!..
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Ceroülus do cretonuc* ucl.iuu', unia  aJji.ioo
Géròulasilo jsepliir supcrlori uma...  -'$000
Geroulnu dc crctoriíic irtuiçei!, uma  • 3$7oo
Ceroulns dc iruiíselinii, artigo chi:, unia \Y,ím

134, RUA OUVIDOR, 134
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A cBoonomin ilo publico consiste om foser suas compras
IN'*-*.CASA ESTRELLA

•VIMVM
U'«i maamtJimm

IfHOM.^-t*»,»» r*ji*r**'«!•».-•.<••¦.c*».ar. «*•?¦».¦ s^.oTro.t-àjfir.tr-vc», (q*;'*Ji.iaii;í,cÍ.c>'.cJl,i
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Culliutnlios sem gomma. puro Unho. uni
Lenços iiíylesíes, 112 duaia
Honei-i para viagens a .!p500, J$onoc,.,.
Espelhos biseauté, grande reclflmet a......

I34, RUA OUVIDOR» '34
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EMPRESA DE ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS %g
AVENIDA LAURO MULLER ii 431 - Telephonc Norle J.355

ENTRiüGA DIÁRIA A DOMICILIO
Assignaturas mensaes dc i|2 pedra ou ia'kilos  

í.:.>iH'.'i
Assigiututas mensaes de i pedia ou 25

lill'' ' i MMItMMM IMtmt HMHIM

Assignatuias semesiraes dc rp pedra ou 12
kilos 

dc 1 pedra on 25Assignaturas semestrae
kilos

Assignaturas por cou pons, 1 tonelada
Assignaturas por coupons. 5 toneladas: ;;.>, .'•>(;$, <;o$ c

ioo$oco, conforme a consumo diário

20$000

q.liooo por mez

15$oüo por me"

52!j>ooo

A Empresa faz saber ao publico e aos
seus clientes que acaba cie tomar provi-
ciências que lhe permittem garantir um
perfeito serviço de distribuienode gelo.pó-
dendo attender a qualquer pedido que

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

eórdò com a seguinte tabeliã :
TABEiiM DE PREÇOS PARA ARMAZENAGENS
Taxas pos* vu.u.-u*.-. iaxas por k-!o

MERCADORIAS 1'ESO JT«.»i !
| 30 dias MERCADORIAS ;TAXA | PRAZO

•Frutas verdes

Irutas seceás j 1

Cabtaiilias.cle
I
Corcaes

Batatas

I Queijos....

até 25 lis.

20 u Sõ »

l'ü a -i"l »

,f\ 40 a liü r

CG a fc',) 1
.Manteiga }£•

j'.«| íjG a loã >''liacalliio... ir;|
,^., luü a 115 í

I Cmiarão sec.

Carnes sulgs.l
' 
Toucinho....

1 Presuntos....
t

[ISuuiia

UO a 123 1-

120 a 135 d

,. , (ResrCarne verde ,<.„„„
i„ (liesl".

íW0 
l-oixo &osco. ,Con„

11 Peixe Salgado .
Ç500

$001)

Ç700

S8I10

1S000

15500

2S00O

2S5' 0

Ir Para 1.000 volumes *1

|L Descuido du lu „ o J

(.allinacus...'!!''sf
(Cong.

Ovos

Cebolas

Couros

Pelles confeccionado?

Tabacos.

Legumes

l.citc e Creme—Litro

Cervcja-uarris 25 iili.

flores

sono
$0ãG
S":'D
$0511

S030
SUOU
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Foáeroso tônico dos nervos e do cereíiro
flottas Pt]yÉlo|sas Silva Arauj-s

Guaraná-lodo-Kola-Arsênico

MMOC10

Letaiis di casiitdi FeilHB
Companhia At Loterias Noolonaai

do Brasil

r.xli.icçriv.s publicnH, miIi ii flucíill*
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Amanha Amanha
•*¦?** ¦¦¦¦ 9 * •

Cor 1SÚ00, em meio3

S.ibbailo, 2J do con ctuc
A's 5 horas da tarde

•;oo — *;(;•

Grano Bar eRotisseria
Pfo^ressa

O mnl' coiiliirl.ivul iulàu
Cuiinlm pimiorowBorviço aiiiouliil ilo ri>ln« ;'ih 22 l.nnis,

ii 'iiiiiiuiiiIiiiiIiis du uniu toborbu ciinjn >".-
poclnl..\ primeira cam ijiio pojnio um fosllü
Miulolu, ii viila du twi " para uicivõo
uipldui.

títlccoSío, noviduüo, conforto
Moiiiii

Aiiiiiiilni iu iilinoçoi.Sil.i.i.i iiii iiruni|iioi.
Cuido á iiiullioit,
Mocotó ú ino.lii dn llidiia.
Siuior brotou mil oloeuo,
llllfen du cimo sueca im Ilio Orando.

Ao jaiitiir:
«j mu nu rii">t a.t Procrciio.
Peníii ilo porco com lulu/i mineira.
1'mngo á «illa dc Condo,
VguliuKc" a Italiana,
(lnlrii* Irnicnj
Bípccl iliiíoilo on frios•
Succiiloiitn (tarralelrn.

-Ifttfll
IVVV^VU

Por 85000, cni ticcinios

Os pcilidos de bilhetes do inlc-
rim' ilcvcni ser iicoinpiiiiliudos do
mnis liDll réis pnrn o porte do Cor-
rolo c (llrijtidos nos n-'enlcs fiernos
Nazatclli & C„ run do Ouvidor
ii. lll, enixn n. 817. Telej,'. LUS-
VEL o un cisa F. Giiliiiiiriios, Ho-
sario, 71. esquina do beco das Cun*
ccllns, caixa do Correio n. 1.2T.I

I0SSE?
BRONGHIGIA DF.

Adolplio Vasconcellos
B 27—Rua d;i Quitanda—27

PETISQUEIR4S A' PORTÜülEZA
filial .Ia casa llarrorii! T.;l. liOT-.' Nnrle.

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

CASA MA! 111/ Tnlcnli. ISfifi Niirli*
íSi.RUA 1)0 HOSPÍCIO 1S1

fcinlo ila uni .Ia Conceição)
AMANHA AO ALMOÇOi

Salada dc lagosta, tripas á
moda do Porto, carne secca
com abóbora, arroz dc forno á
porcalliota.
AH .lANTAlt:

Sopa ptire d'crvillias, baca-
lliao nas brasas, perna de por-
co com farofa, borrachos com
pirão de batatas, queijos da
serrada Estrella.'lodosos dias, ostras frescas, mexilhões
p cacas.
Vinhos soberbos, chopp da
Hanseatica.

lislis casas eslão abertas aos domingos
c feriados

Manoel Fernandes Barrocas

ACADEMIA DL CO
FUNDADA EM 1902 — PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO
S" *t*\T¥/-'l' A instituição dc Ensino Superior dc Coninier-
BI l^ 1*^/-% c'0> no Rio de Janeiro, que confere diplomas

de «caracter oflicin!» (Lei Federal 11. 1.3.39''.le 9 dc Janeiro de 190.")).

CÜ DE
para preparo do exame de admissão e matricula dirècta na

segunda série do Curso Geral (dezembro a março)

ENSINO ESSENCIALMEMTE PRATICO
PECAM PKOSPECTOS

adquirida uu hereditária em todas as h
iniiiiituslnrjGc''. Hlieiiniiitisino, lícze- |j
jiiii , Ulceras, Tumores, Dures museu-
Inri!* e ósseas, Duros ile calicçii lio-
f.liHiias, etc. o liiilns doença* rcsul-
tantos de impurezas dn sangue,
(•nram-se iiií.uliielnieiite com o

Unico ijuo com um sú Irasco faz desii|i|iai'iiccr i|uiilqiior mainlcstaijão. Uma
colher após as roleii;0cs, lim todas as pliarmacias.

I i I

I MAJESTIÇ
¦ Clnirutos finíssimos leitos a

ÍmSo 
com superiores tabacos!

dc Java, Havana c Bahia. I

I 
Deposito: Rua Rodrigo Silva

n. i\i—1° andar

.-.^•nmifti

DINHEIRO

IEr.ipresta-s(* 
snbro jóias,

roupas, fu/.CMidas, niotncs,
pianos, inoveis <>. lu;o

que rcpresmilc valor

Rua Luiz dc Camões a. <í0
TI:I.1'IM1IÍmP|^7-2 NfiliTI*

¦ A horto tina '/ horas da
manhã ãs 7 du noite)

J.MUER-a&C.

A CULltlRA 1'IIVòltA
Prof, Enéas Campello

Qiiorols in''
lllll.Vi I) glí-
illoiV
Ijuiucis p«"

iiiiir n vii-iio
liuslii ileion*
volvido o cor*
ri|-lr 1» vus-
sos dcliiios
pliysicoi V

Mulriculac-
vo> nus aulas
dn Ciintiii dc
Cultura l'h>'-
rica, A 11111
liarão ile l.i-
dario, 118, uu
escrevei pc-
diluiu ni n|i-
parrtllios dc
Oyiniiiistlcn

£ iloiutirlo.ijuo
lii-iam 10$ u

12*"500, com po'n*ilc 1 ou 2 Idos.
\'m ünciuitiiiiei- iiiinliciu talicllas para

Kymiuistlcn siiccnn !1*>,regras para nxorci-
cios, 1 mu |..'qui'iiii. pesns, a 'iS c lu os
o-i iiicms para a vossa cultura phy
«íca. Ilninollom-so uma u interior ind-
diaiili! vnío pu-tal Não csipii'i;a«- da
i'iiiiserviii;rtu ila vo-sn saude, dtixiindi) do
escrever iniiiiodiatanioiitc. pcillinlo os pro-
spcclus ou lufnrniaçOoK ''Iroiiiri^tiiíicíiiila-i

Nau se a.Ti-itn liiipoiianclu nin sollos
O Cenlro dispüo llillllioiíi dn iialiuie-

le para inassiif-eus. Alloudo a cliamu-
dos a d.iuii.iiiu. Te. -I.I.VJ.

HS':'-.

•a»

ANTARCTICA
Reccbcm-sc pedidos

e encommeiidas des
tas aíamadas cervejas
110 ffieposiio á run Ria-
chuelo n. 92, {Empre-
sa de Aí» tias Gaaosas);
enlregas ao domici-
lio Telepboao 2361 «.

Ifileninil
usando o suspbhsorio Electrico-Ma-
gnclieo ilo Dr. Wilson (.ura iufal-
nvel e alisolulamcnlo corta dos 011-
GivOS cnrrnquccidos por uma nioci-
dailo iles'C(,'raila uu uma \clbico
prematura.

DEPOSITÁRIOS
ME RI NO & C.

nu\ no oüviDOit; ioí?-río
lícmetlciii-se. calaiogòs deste

npparellio. Itcprèsciilnnto cm São
Paulo:.januario i-aunnio

11L'\ 15 1)12 NOVIÍMIHIO n. 7

¦t*
CLINICA DENTARIA

Salas apropi iadas a cada
u-penalidade

Anesthesia—Clinica opera-
toria — Prothesc e

Orthodòntin
Ciriir-çiõiií-ilehnsliis

«I. Paulo dc Miranda
R 1«. Kbnrl
Proi. Sobastião «Jordão

Rua do Ouvidor, ió~
(Canto dn Conciibes Uias)' 

T1ÍLI2I'II 4402 N.

Cunsiiltns de uma hora para cada
clienlo

LOTERIA
Dl!

S. PAULO
Ouraulida pelo ^úvciiio do

citado

Depois da amiahi

1 00:000:000
Tor $Çooo

r-illictc*.? á venda cm todas
as cas is lótéricas.

TOSSE
O Xarope Peitoral ds

Angico Composto cura
radicalmente qualquer
tosse, aiitiga ou recente.
Vende-se em todas as
pharmacias e drogarias

çmUMBU

VENDE-SE

é'9\fm\WLÈamWmWOm^

Evitae as imitações de ro-
tulagem de productos si-
mi lares estrangeiros que se
apresentam com fitia a*ul
e papel prateado, aiim

dc illudir o pu-
blico e vender
caio-

KM

¦ra

DENTISTA
A. Loprs Ribeiro, cirurgião dentis-

ta pela 1'ucuidndo de Medicina du ilio
ile Janeiro, cum longa pratica. Traba-
Ilio- f*árnnlidos. Cònsiiltus diáriumoiíto
Cuiisullorlii, rua da Quitanda u, 4S

Tell's Bier
A cerveja preferida pelas Se*
nhoras (leve e saudável).

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

Kua RIachneto 92
antiga Cervejaria Logos
TELEPHONE 236I

ESTÔMAGO, FÍGADO E INTESTINOS
Digestões difficeis, nzin, gastriles,

onterites, prisão de ventre, máo Imli-
lo, dOí; o [leso no estômago, vômitos,
dures de cabeça, ctirhhi-sc com o
ISlixireupeptico du pror. Dr. Ilcnicio
do Aluou. A' venda nas hoas phar-
macias u drogarias do Ilio o dos lis-
tailos. — Deposito — 10, liua 1° de
Marco, 10. — Rio.

Jóias a preços baratissimos
Xa Avenida Rio Branco, 137

(Junto ao Odeon)

Teleph. 1179 Central

Curso de Uauta
Agenor Bens, primeiro

prêmio do Instituto Nacional
de Musica, professor de flauta
c solfejo.
RUA DA CARIOCA, 48

Professora ds corte
Ensina-se a cortar, provar e

mesmo a coser, cm poucas
lições, por preço módico; á
avenida Men dc Sá n. 90, so-
brado.

j BENZOIN
Para o cmiicllczamento do rosto c'; das niãiis; rolrosca

j a pelle irritada pela navalha
j Vidro 4Sooo. Pelo Correio

OS000
Perfumaria Orlando Rangel

Externato
Boaventura

Director :
Dr. OswíiIiIo Boaventura

DOCENTES : Drs. João Ri-
beiro, G. Rucli, Oliveira Me-
nezes, A. Espinhcira, A. Tliiró
e Mendes Aguiar, professores do
Pedro II ; major Dr. Tenorio
^Albuquerque, da E. Militar ;
Dr. Brant Horta, da E. Nor-
mal ; Drs. J. Mastrangioli,
Monlbrte e Oswaldo Boavcn-
tuni, conhecido educador.

Aulas praticas dc physica,
chimica c historia natural.
A disciplina é severa

Rua da Assembléa, 22

ALTA NOVIDADE
lilM

Folhinhas e Blocks
para -19-17

Papelaria Oueirós.
QUITANDA N. 60

CAFÉ' SAjVTA RITA

Rua do Aeie n. SI.Teieplione M01 Norte
e rua Marechal Floriano, 22. Teleplione
11218 Norle. .

Mme» L. Berger
Avisa ás suas freguezas e

amigas que acaba dc chegar
da Europa com um lindo
e variado sortimento de

CHAPÉOS, VESTIDOS, etc.
das ultimas novidades.

RU\ DO CATTETE, 339

Conservo suas roupas
LIMPAS

BENZINA TITUS
Sem rival para tirar as. manchas
dos Vestidos, tapetes, sedas, luvas,
etc. Vende-se em todas as (ihar-
madas 1$Ü0Ü o vidro.

BETEILLE & COMP.
Agentes

Caixa do Correio 1007

Elixir de Inhamo (ioulart
Anti-syjilulilico e purUiciidor dn sangue

Com o iriitaniciito pelo Kllslrdd Inlmino,
o di.cnti' cxporluionlu uma Rl-llldò tian.--
l.irmai.ão nu sou eslado geral, o anpelilc
aiíginenta, a uigoslilo sc luz com Inciii-
dmli! (devido nu liráonicu) a cor lorna-se
rnsailn, o ruslu mais fresco, inollmr dispo-
•ii;ão para u traliallio, mais força nus
másculos, mais rosl-toncia á fadiga o re;-
piia.,ãu Incil. O ildénlo tornn-se floresceu-
te, mais (*onlo ò senle uniii sensação do
bem estar muito notável. oS-M) • em qual
i|iier droga.ia.

Malas
A Mala Cliinezn, á rua do Lnvradlo

n. 01, é a casa que mais barato vende,
vi-to o griuiilo sortimento que tem; eliama
a iitteiii,'ão dos seulioies Viajantes.

Vendem-se
olas a preços Baratissimos : (

rua Gonçalves Uias 87

Joãlheria Valentim
1'clephoiic li. !'l)4 — Ccntrnl

O POLO
não é um
artigo dc
luxo, mas
s i in um
artigo es-
scncialmcntc de

cozinha e nsseio
geral.

E' um artigo de
primeira nécessi-
dade. Deverá, pois, toda
ser o produeto mais barato,
mais econômico e mais popular,

O Polo dc fila encarnaiSa
é, ccrt;ii:i(.-ntc.ECUAE. ou SU!*E-
RaOR a qu:tl(.]uci';iniiiai' estrangeiro

Companhia Usina dc Productos Cliimlcos
Fabrica, Rua Soares 13, S. Christovão

IUO OU .TA-ISTEXIXO

E-S-lll

Verdadeiras
donas de casa:
Kxigi o POLO

de fita en-
camada

c colleccio-
nae as fitas
com rotu-
los.

A PARTE

A NOIRE-DAME DE PARIS
draiâes saldos em todas as

se&cõss a preços sem prece-
âfentes.
Oiâcfiaa de eosiura e tailleur

pour âames

Bom leilão
Uellos moboliarios de eslylos inodcr-

nissiuios o quasi novos, iiystae , me-
taes o inoveis para csüripiorio, soiíto
vendidos amanha» I hoíri da tanlo polo
leiloeiro A. DK 1'l.MIÜ á rua Sete de
Sotetuliro u. 71

Leitura Portugueza
Aprciiiló-se a ler cm 110 lições (dc

meia hora) pela arte maravilhosa do
grande poeta lyrico .loão de Deus.

Vontade c mciiioiia, e todos aprendem
cm ')IJ lições, homens, senhoras e cre-
auras, lixplicadorcs: Santos Draga c Vio-
lclli liraga.

—-S. JOSÉ' 52, 1 andar

H|§f

CAÜIELAS iHÕNTrOÊ SOCCORRO
CONDIÇÕES ESPECIAES

45-47, RUA LUIZ DE CAMÕES, 43-47
Casa GOftTHIER fundada em 1867

lii-nrv & Armando

("OUnguento Santo Brasiliense"! "ü Antisezonlco Jesus"
Cura: Feridas, chagas, ulceras, fricirás

etc. Pecam «Unguento Sunlo llrásilien-
se». Fabrica: iMiiimiacid S. Jouquiní, íi
llua Marechal ri.uiaiio Peixoto n. 1711

('ura em livs dias: febres inlermitten
lòs. mizüos, maleitas, cto.
Unico fuliricanlc—1'IIAIIM vCEUTICO A.

CBSraiK.V PIMBXTBL
llua Marechal Floriano Peixoto n. ÍTÜ

ItlO

OVEIS

Nao precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Teleplione Norte ílf>5

'.yáo&eãâluiüãm!
Com os preparados para a

pelle. Usem só a PEUOL1NA ESMaL-
TU. unico que adquire c conserva
a hclleza da eutis, Approvado pelo
Instituto de Uelleza de 1'aris e pire-
miado pela lixiiosição de Miiauo. Pre-
ço asouo.
Eiicontra-se á venda em todas a3

iierliiiiiarias aqui o em íj. Paulo.

Comppa-se
qualquer quanlidailo no ,|oius velhas

join ou sem pedras, do qualquer valor o
caulelas do aMÓiítç ilo .Soecorro»; paga-se
liem, lia rua Conçalvcs Dias n 117.

Joãlheria Valentim
Teleplione 001 ('entrai

Lavol
(Julii.iH. -i; lava I. pelle

ci.nt o potente tinido I.avol, im-
mediatamente dosiifiparcccin n co-
micliãd ilescspcradora o a dor ir-
ritiuite. listo maravilhoso liquido
ó o niófiiio quo os lamosos dou-
tores do lírasil estão usando nu
netuididado com grande suecesso.
Feridas dò [ipparencia desagrada-
vcl, escamns c leias erupções des-
ajíparecchi dentro de uma semana.
Ycridc-se em todas as drogarias •»

boticas

lò

Grande deposito e oiíicina de moveis e col-'choaria, tapeçaria, louças, etc, dormitórios es-
jtvlo allemão, ultima moda, 500^000; mais barato
que qualquer OUfP.-i casa: salas de jantar, 5So^; ditas de visita,
estylo dc grande cileito, dc 130$ a 180$, (estas mobílias são
estofadas); capas para mobília, nove peças, 6o$ooo. Peçam cata-
logos para não ficarem illudidos com outras casas; lieão dOSMares na rua do Passeio n. 110—(Largo da Lapa).

£
pnncipacs i//

GRANADO & C, ARAÚJO,
FREITAS & C, drogaria Pacheco
— Rio «le Janeiro.

((
PÁNKI.LAS DE PEDRA

IN El RAS»
DELICIOSA COMIDA

Olitem-se cozinliandu-a nas nfnmadas
panellas de pedra «Mineira » Deposito :
llazar Villaça.— 120 rua Frei Caneca.—
Loucas forriigpiiSj tintas o trens de co-
zinha por meii"S 20 'j. que nas outras
casas.

-CAMPESTRE-
Ourives 37. Tel. 3.666 Norte
Amanhã ao almoço :

Angu á bahiana.
Beefs de carne secer..
Arroz de forno em canoa.

Ao 'jantai' :
Succtilento cozido familiar.
Capão decabiclella.
Perna de porco assada,

Todos os dias :
Grande suecesso.
Ostras cruas.
Sardinhas nas brasas.
Boas peixadas.Preços do costume

Externato MaurelI da Silva
FUNDADO EM 190G

Cursos de Preparatórios e Cmsos Intermediário o Primário.
lUUHNO ENOCTUUNO

C0I1P0 D0CKNTB:
Dr. A-jlibcrto Xavier, Dr.Anlonio l.eile, Dr. Pedro do Coutto, Dr. Paranhos

da Silva o Dr. Mendes de Aguiar, ilu Pedro II; Dr. Knnes de Souza, da Es
cola Püljtechnica, Dr Anlonio Ferreira de Abreu, Delegado Cerni no Brasil da
Asso-iação 1'ui.vl.. clinicu l-ianenza Dr. João Veiga,os-lenle do (Jyinnasiá Ama-'•nense; Dr. Paulo Diaiuantiiiu Lopés-jengeiilii-iro civil: Ituv dè VasconcellosMéis, Mlierto Muore, Americano du Brasil t: Dr. Gustavo de Kezenile, conheci-
dos prolcssorcs Aulas praticas de Physica e Chimica o Historia Natural.
Secretario -- Americano do Brasil. — Proprietária —

Analia MaurelI da Silva
KUA SETE Dl * SETEMBRO, 170 j

Cofres M. W. Ame-
ricanos

_ Marca registrada n. 11.317. Iteconhp-
lidos comi ns mel o'es o que iiuiiur e-
gurançu olíccccm contra fugi) o roubo,
(jiiinde ostofk» con-, griindcsnliátiúieiitos.
üuico depositário: lül, Itua Caiiieririó.
IU4.

Ha também cofres usados, cio outros
fabricantes, tinci-macs e cslrangeiros, por
metade do seu valor. — Teicphono Nor-
to 701.

Sala
Áliiga-se a um cavalheiro

uma grande sala de frente c ga-
binetc -junto, mobiliada ou não,
cm casa de familia; rua .Sena-
dor Dantas, 24.

Centro dos Chauffeurs do Rio de
Janeiro

SÉDE : rua da'Quitanda n. C, sobrado
Assembléa geral extraordinária, em 14

do corrciile ás 20 horas.

Ordem do dia — Interesses sociaes
Rio de Janeiro, 11 de

Novemero de 1916
0 1. secretario

Álvaro Rodrigues

Pensão Canabarro
¦lim vista da grande reforma por qu»

acaba de passar, ti uma das melhores'osla cidade pura farinhas o cavalheiros,
lem grandes iipusciilos, alguns puranien-
te independentes : tem grande parque o
um bom'jardim, antigo paliicote Mayrinck.
Itua 1'enoral Canabarro n. 271, tele-
plione I 21-2 Villa

CACAllET KESTAüllANT DO

ESCOLA wORliâL
O Curso Normal de Preparaíorios, o dc maior

freqüência e o de mais notável corpo docente da capital, com
'a costumada seriedade, inicia actualmente o £J?Jú-íSii" ES-
PECIAL PARA Á E. NORMAL, a mensalidades.re-
•|uzidissimas e a cargo de distineta directora e completamente
independente- do curso de rapazes. — (LÜ vasg25 -*>•/a si a 39,
I" aiiííar. — Informações dc i.\ ás ip<

C!j(JB DOS POblTiGOS
KUA DO PASSEIO N. 78

0 muis chie o Dlogaíilèdesía capital—
Heiidez-vuus da elite carioca.

C0M0KTO, LUXO, AllTi:, BELLEZA

HOJE1 HOJE*
INECUALAVEL suecesso da > tr-aipe 11

ile artislas sob 11 direcção do elegante ca-
barètler brasileiro (unicu 110 gcncro)JUL10
MOIUKS.

FERNANDA DHIAND, cantora á voz.
LV-IUURIA,bailarina hcspiu.ijioln,
I.A FfclllVV-, caillura itiito-fiiiiiceza
CíLGi ÍUIANDINI, estreita italiana.
ANITA liOSCIIET'1'l, excoinricn italiana.
GAII11EN tlUMIÍS. canluia portugueza.

Todos esles artistas são contratados ex-
.'lusivamcnte pela empresa A. PAlilST'; C.

0rcliB<lra dc tziganos sob a direcção
du popuiar maestro 1'ICIiMAX.N.

Estascmnna-GR.VXQKS NOVIDADES.

Surpresa! 11

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA & C.

Grande comnanliin ilaliana ile operetas
CARAMBA-SCOGN-aMIGLIO

Director artistico, Cav. ENP.IC0 VALLE

HOJE — A*s S~\.[ — HOJE

PRM.EZAIJSBBLLABS
Amanhã, segunda-feira, a novíssima

0 
^DLOUE 

CASfMiRO
Scliniã tédla do asssignalura

Terça-feira, rúcita extraordinária em
festival arti-tico e hcnollcio .Io 1- actor
Cav. Enrico Vàlle—CASTA SUZANNÀ.

Quarta-lcira, 15—Grandiosa o matinée.'.

lülhcles á venda na hi heleiia do lliea-' tro.

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

o Tournée » Cremilda d'Olivcira

HOJE-Domingo —HOJE
Duas sessões—À's 7 a;.! c 9 3/1

SIMONE
AMANHA

Não lia cspeclcculo para ensaio geral
da peça dc Juào do Hio

EVA
que sóliò á scéna na terça-feira, em festa
mtistica Je ALEXANDRE AZEVEDO.

Quarta-feira, Grandissa " matinée 1,

Em ensaios - A UUQUEZA DO DAI.
TAUARIN.

THEATRO CARLOS GOMES
Empresa Teixeira "darqiies—Gerencia de

— A Gorjiio — Companhia do Edeu-
Theatro, dc Lisboa

HOJE: HOJE
Duas sessões—A's 7 II/-1 c 9 3/4 ila noite

Formidável suecesso desla companhia
A revMa cm dous aclos o oilo qua-

dros; de Ernesto Rodrigues, 1'elix lieinin-
des c João llastos, musica de Felippe
Duarte e Carlos Culderon

DE CAPOIE E LENÇO
paleta Alegre. HENRIQUE ALVES—

("ompéres) — Micarèmò, .MARGARIDA
VELLOSO. 0 cabo Elysio; Paiia-Jnntares
CARLOS LEAL

Vários papeis lirilhnntenienle des
ompcnhiiilos por Joiio Silva, Luiz lliav ,
.losé Moraes, Plácido Ferreira, Augusto
Cuíta, Meihna du Souza, Muiv Sullcr, Sa-
itih Medeiios, Amélia Porry, Amélia Pas-
lichi, Tina Coelho c lUalillil Lopes.

Amanhã, « nuitinéc j,
CAPOTE E LENÇO.

2 11-2- DE

ineraa- íhesíro S. -iosé
Empresa Paschonl Segielo

Compaiitiii. niicional. Ijiiidadii cm 1 ile
llilho de lill I —Direcção seenica ilo
actot Eduardo Vieira—Maestro dircuto/
ila orchestra, Johi Nunes.

12 de novembro do 1910
A'sT, 8 3/.1 e .10 1/3
A revista portugueza

f Ha ia
Brilhante desempenho da companhia

nacional
Os c-poeliic.iilos começam pela exliibi-

çau ile lilms cinem.itognipllicos".
Amanhã -~0; MARR0ÈÍR0 r \' RE-DBA SOLTA. Fm ensaios - *DÀ", CA' ÓPE.

Cabarct Restaurant do

CLUB MOZART
A elegante lionliuiiniòrc da rua Chile, 31

Hoje, ás 9 horas, colossal suecesso
do prograiiima de artistas sob a diiocrâo
do ARISTOCRÁTICO caluirétier CIUSTIÍNO
MINERVINI, cômico moderno, o maí»
querido da elite carioca.

Prograinma :
I.A SILIANA, estrella italiana.
G. o M. MINERVINI, no novo repertório.
VISCONDE ABELARDO, celebre ve:i-

lC.ilo.qilO.
irOSTN.V, raniora iníernacional,
LA CARMELITA, bailarina liespanhola.
LA GI0C0NDÁ, cantora ílnio-árgcnlina.
IRMÃ MORA, .nnçoiietista. 

"

RAUL, fadista portugúoü,

ARTE, MUSICA, FLORES
Orchestra i\r t/ãgaiiõs, sub n direcçíiu

do professor nra>ileiro ERNESTO NERV.
Todo;.; ao Mozart. Nioglicm faite.

Seg-1iiiJa-l'cira-Gi-andi..-a rstrítt—Rt»-
SITA. cançouetis'la hespanhola.
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