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PE SETE EM SETE DIAS

I | V J)S MERCADOS — Nilo funeclonaram.*
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O IMPOSTO UO FUMO

Vniiii maneira dc dar cabo dò déficit, segundo parece. O im-"poslo tle fumo aiigmcnlará a receita em 2'2 mil contos.
Mns não oer qtie o déficit emborca o veneno c não morre, nem

eniiiHigrecel
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EM PAZ 1.
— Que os ossos das luas victimas le sejam leves!...

A CONSTITUIÇÃO

A Constituição ao jornalista — Tenho o inaior empenho em
que me não reformem e me deixem estar como estou. Ao menos,
assim, de quatro em quatro annos, cm sc tratando da eleição prc-
sidencial, ha sempre quem sc lembre de mim!...

LA MUSIQUE ADOUCIT LES MOEURS

O anno dc 1UIG — E' possivel qne ru tenha deixailo nudld
cousa má, que não existia. Mas deixei unia que me suanisa a con»
sciencia'. — o grupo orchestral Pcmiiia, que só dará concertos en\
beneficio dos pobres.
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"Os pendores monarchicos de certas classes sao justificados
pela desmoralisaçãq dos homens da Republica"

- DIZ-NOS O SR. BUENO DE ANDRADA
Ha iniiila gente que dá credilo íi existência

h- sentimentos monnreliicos no nosso Congres-
so republicano, lão cm modii está ngorn. nn Ca
pinru e no Senado o confronto constiiajle cn-
Ire a ftldiiiiivliia e o regimen nctuiil. '">i

U Sr. Uuciio de Andrada,' que, na sua quiili-

:.\ :.-:~T'?^i:f,r\::^ ¦ ¦:'

O Sr. Bueno de Andrada
dade de propngnndistn dn Republica, mereceu
nossa interpellneão Aquelle respeito, nüo pen-vii, poréin, da mesmn maneira, embora não nc-
tgue haver inuilos brasileiros que realmente tle.
pejam n Monarchia. No Congresso, porém, diza. Ex,, nao ha nenhum, o que, aliás, é nutu-
ral, pois que seria o cumulo da desfaçatez oneto pelo qual alguns políticos, depois de. adlie-
rirem á Republica, oit ncceitniido cargos dc ciei-
torndos republicanos, viessem manifestai' suas
inclinações monarchlcas. Hm resumo : não hn
nenhum senador ou deputado monarchista, ou,
si hn, trata-so ile mentiroso descarado.

Justifica S. Ex., no entanto, os pendoresmonnrehicos dc certas classes que, no fundo,
não coinprçhendem o regimen sob o qual vi-
vem. A juslificiitiva eslá na desmomlisnçãò
Aos homens dn Itepublica, pelo quc diz o Sr.
fítienn dc Andrndn :

—. Muita gente lem no espirito o contraste
permanente entre a passada fôrma dc gover-lio e n iieliinl, vendo de uni lado o imperador,
pobre e honesto, vendo dc oulro a infinidade
«los políticos que sc têm enriquecido á frente
da Republica, E esse contrasto é o quanto bus-t;i para que muitos suspirem pela Monarchia.
11'ocui'iisscmos, porém, lavar do escudo dn Rc-
publica as mnnehns desmoralisadorris que tanto
íi iivilliiin aos olhos do povo, e outro seria odestino do Bçasll republicano. Moralidade,
moisilidiidc, é n nossa falta essencial.

Nao creio, porém, nccrescchln o Sr. Bueno
dc Andrada, «|iie íi Monarchia seja umn eousn
(¦tie mereça ser considerada viável. Quando se
lém em visln us grandes regalias quc' os Esta-
«los conquistaram pelu carta republicana, não
sc vae ndimiltir n liypothcse de ncccllnrem os
Inesinos a restauração de um regimen quc lc-
varln por ngun ubnixo ns'liberdades n que sc
linbilunhun, e (pie viria u concentrar nipil nn
tnpltnl a vida nacional. Realmente, exemplifica
f5. Ex',, nllrlbuições hoje dn coinpclcncln dos
Ei-lndos pnssnrinm ás mãos do inípcrnnlc, re-
noviiúdo-sa nssim nquclln política (pie fazia dc-
pender ilu ns'signiilui'11 i.inpcrínl nlé a nomeação
tle juizes do extremo do pniz, n solução de nc-
Rocios sobre o.s quaes, como os dc vins-ferreris o
tnntos outros, sc miiuifcslnin nclimlniicntü os
Estudos. Seri.i, porém, uma injustiçn dei-
xar dc reconhecei* ns vnnlngcns dn Monnrchin
sob outros pontos dc visln, mormente sob os
que (lizciii respeito á política do paiz. No ou-
tro regim.n outros eram os homens. A' exis-
lencin dns partidos correspondiam mecanismos
perfeitos de fisealisação moral; Iodos sc vi-
giavam no interesse dus collcctividndes o, no
mesmo tampo, cndit chefo tinha a preoecupação
de omproslnr presiigio aos homens cnpnzes.
Hoje o quc fc vé é justaincnte o contrario.
Quem lem um pouco de poder trata logo dc
eonpregal-o em proveito próprio e pessoal, exi-i

gindo dos correligionários não provas dc e;i-
pncidndc, hias dc umn vonlnile dc cera. Pnr
ii.iiiieini que iiq.ielles que possuem liul pouco
.de energiii c dc querer proprÃQ cslão coi)} u
eiirrclra eortiidn. Dahi n nossa crise de polili-
cos, dc estadistas c de homens competentes,
Os quc conseguem sc manter no poder, lendo
alguns conhecimentos geraes do jmiz, são sem-
pre individuos cujos delicados escrúpulos já
fornm ninis dc uma vez magoados; mesmo
porque si não fosse assim seriam postos á
margem... Uma mudança dc chapa offlclnl é
o quanto hasta. Além disso, não temos como
ua .Monarchia, escolas dc estadistas. Não lia
muis os homens que passavam pelos postos,
quc governavam Estados pequenos c encer-
1'üViim n enrreira na direeção das grandes pro-
vincins, que tinham missões no estrangeiro e
voltavam no parlamento, que passavam de uma
commissão pnra outras c que, no cubo dc tanto
lirocinio, eram espíritos nttentos ás rcnlidn-
des praticas, conhecedores do paiz e dc suns
condições, ile norte a sul. Hoje nada disto
existe. A única escola, n escola primaria, que
possuímos, é n dn comímissão de finanças.

Mas, infelizmente, a matricula nesta escola
c diidii não de accordo com os tilulos dc me-
reclmonto, mns com ns biincndns, sendo essa n
razão por quc no seio da commissão actual sc
destacam npenns tres ou quatro nomes...

Com outros hábitos polilicos, eom ou Ira mo-
ral, não teríamos dc soffrcr essa crise dc lio-
ineiiSi patente na queslão dns candidaturas
presidencíaes, onde os únicos nomes que po-
dom ser apontados como reunindo a cnrnteris-
tiea dc estadista são os dos Srs. Ruy Barbosa
e Rodrigues Alves. E creia que é essa n razão
quc leva niiiilns vezes n Republica a ter no
poder supremo não presidentes, mns meros
propostos da politica dos grandes Estados.,.

Concluindo : mórulisnr, mòralisar a Rcpti-
bliea, é o quc quer o Sr. Bueno de Andrada,
desejando também uma revisão constitucional
com alguns principios do systema pnrlimicnlar,
mas não com esse parlamentarismo apregoado
por muitos que parecem não ver nas idéns que
defendem a conseqüência lógica da adopyão
do regimen monnrchico.

Parlamentarismo n D. Pedro II é cousa in-
defensável, diz S. Ex., cm meio dc phrnsés dc
onde rcsaltü a sua convicção de uma próxima
victoria revisionista.

Quem set-â*?
6 tvosso VrvtAvxaTdo va^am-j-r-Aa*»

iiasírc i PiÉie (íiwiis)

Até agora : Rodrigues Alves
em 1", Tavares de

Lvra em 2.°
^ Antes de publicarmos a apuração dc hoje,

«levemos rèclificar uni pequeno engano typo-
graphieo que se deu hontem: o Sr. Rodrigues
Alves teve mnis H votos e não 2, como saiu.
Esse erro ern, aliás, facilmente perceptível ávista do numero de votos recebidos,

«c v v.. i~. ., . . ¦ > MAGE\ 2l5 (Serviço especial da A >
.- uL,.\. ,; r 

C!,S']^Í e"c0,l'cr ã£,tl?M - Ecoou tristemente aqui a noticia daos nomes tia (ista. abaixo, r.em nenhuma} ...... - .. .
consideração politica ou partidária, sô
pelo seu mérito pessoal, o presidente da
Republica para o futuro quadriennio,
quem escolheria ?"

A essn consulta oblivemos mais lli respos-
tas, que dão, com os algarismos anteriores, o
seguinte resultado:

Uma senhorita esmagada
pelo trem da carreira

" THEREZOPOUS, 2fi TScrviço especial dn
A NOITE) — Hoje, quando um' trem da enr-
reira de. Therozopolis partia dc Piedade, oc-
correu um desastre (pie a todos os passageiros
trouxe consternação. A senhorita Adelin, fi-
lha do Dr. Alcixo Figueiredo, advogado em
Nictheroy, tentando passar de uni carro pnrn
outro, caiu, sendo colhida pelas rodas «lo
comboio, A sua morte foi iiistnnlnnen, A
faniilia recolheu o corpo da dcsvcnlurnda se-
nhoritn cm um alaudc improvisado, regres-
¦iiiulo cm lancha para Nictheroy, onde vne
;e effcclunr o enterramento.

Itodrigues AIveg -|- 4 ,
Tavares do Lyra + 5 ..',
Ruy Barbosa + 3 
Antônio Carlos + 3 ..,.',
Düiitas Barreto 
Delfim Moreira 
Lauro Muller ,',,',
Francisco Sallcs ..',','.
Carlos Peixoto ,',,,
Borges do Medeiros (1" volo) '
Epitucio Pcsstiii 
Homero Baptista ,,, ',,,,.',
Mijíiicl Calmon ...,.'

O Sr. Rodrigues Alves continua, pois, cm
primeiro logar, e o Sr. Tavares de Lyra cm
segundo. Aquelle teve mnis quatro c este
mnis cinco votos novos. O Sr. Ruy Barbosa
teve mnis tres, o que aconteceu também ao
Sr. Antônio Carlos, quc passou para quartologar, com seis votos. Apparece pela pri-mcira vez o nome do Sr. Borges dc Medeiros,
que não figurava cm nossa primeira lista'

¦ "--¦ ¦

Inauguração de um trechfc
da E. F. de Goyaz

Recebemos dc Formiga, cm Minas, datadodc hontem, o seguinte tclegrámma:"Tenho prazer em eoinmunicar a inaugura-
çao hoje, 25 dc novembro, do trafego proviso-rio de passageiros e mercadorias no trecho daEstrada de Ferro de (loyaz comprehendido en-trc Sao Pedro de Alcântara e Cotiara, na cx-tensão de 60 kilomctros. Reina geral regosijo.
O horário submettido á approvação do j}o-verno para os trens naquelle mesmo trecho
será posto eni vigor no próximo dia 29 do cor-
rente. — Reducção da "A Noticia".

NOITE)
desns-

re dc Piedade, do qual foi victima a senho-
rila Adelia, filha do Dr. Alei.xo Marinho Fi-
gueiredo, residente em Nictheroy. O fnllcei-
incuto da infeliz senhoritn foi quasi instnntn-
nco, sendo o seu corpo levado para Niclheroy
cm lancha especial'. Acompanhou-o sua deso-
Inda família.

Do nosso correspondente em Niclheroy rcçe-
bemos este tclegrannna; cm que não se allude
ao desastre :

NICTHEROY, 26 i A NOITE) — Falleceu re-
pentinamente em viagem para Therezopòlis a
senhorita Adelia Marinho dc-Figueircdo.

O corpo, com permissão «Io delegado da pri-
mcira zona, Dr. Mario Vcrani, foi transportado
para a residência da faniilia da indilosn sc-
nhoritn, á rua Riodades n. 13, em Nictheroy.
O enterro realisa-sc amanhã, ás 11 horas, no
cemitério dc Maruhy. A sua morte causou gran-
de pezar na sociedade nictlicroycnsc. Mlle.
Adelia era filha ilo Si*. Dr. Alcixo Marinho de
Figueiredo, advogado
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Noticias de Portugal
Uma conferência patriótica —

O Sr. Brito Camacho - O
ministro do Trabalho está

melhor
LISBOA, 26 (Havas) — O capitão dc fra-

ír;i"ala Leotte do Rego fez uma confercn-
cia patriótica em Setúbal, sendo muito ap-
plaudiclo pelos assistentes.

LISBOA, 26 (Havas) — O deputado Bri-
to Camacho apresentou-se ao regimento de
cavallaria 4 como capitão medico.

LISBOA, 26 (A. A.) - O ministro do Tra-
balhòi c Previdência, Sr. Antônio Martins da
Silva, ja se acha quasi restabelecido, deveu-
do por estes dias reassumir a direeção da
sua pasta. ••

Os barracões da C. C. A'., que estão servindo de abrà/o a mais dc 5oo pessoa »
Com os mil e tantos quc pernoitam no albert/ue nocttirjio tio cães do porto < o *>
3oo e tantos do albergue da Limpesa Publica, faz-se um total ile certa tiy
2.000 desgraçados que ainda têm a ventura, a triste, a desgraçada ventura, if-
nâo bassar a noite ao relento. A outra gravura representa um gruho de algumdi>

das pobres famílias abrigadas num dos barracões' acima
As horríveis scenas de miséria que sc veri-, nas portas dos restaurantes dns runs iiui/íficam actualmente nos pontos mnis movi-1 movimentadas da cJiLulc, duraulc n -ioU.*,

montados da cidade, principalmente á noite, [ vendo-se bandos dc famintos quc, munidos
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UM DOCUMENTO INTERESSANTE

UM MOMENTO INTENSO DA REVOLTA DA ILHA DAS COBRAS
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quando unia grande parte do commercio no-
clurno começa a cerrar as suns portas, são
dolorosamente impressionantes, mais talvez
pela sua crua realidade, «Io que os círculos
passeados pelo poeta florcntino. Existem
actualnicnte no Rio, sem trabalho c sem do-
niicilio, milhares c milhares de pessoas, quevivem dns sobras do Merendo c dos restos dc
comida dos restaurantes. E' uma situação des-
èsperadora, creada pela política nefasta do
governo passado, nggravada ninda mais com
os effeitos da conflagração europeu.

Entretanto*, o governo cruza os braços; as
autoridades municipaes, além dc fingirem
ignorar Indo, concorrem ainda para o au-
gmenlo do numero de famintos, não pagando
os minguados salários aos seus operários,
cuju maioria são chefes dc numerosas faiiii-
Uns; n policin, como não pode fazer nada cm
beneficio dessa multidão de desherdhdòs da
sorte, limita-se a prender, dc vez cm quando,
algumas dezenas dc infelizes quc encontra dor-
mindo em plena via publica, quiilificnudo-os

; I dc vagabundos; desordeiros e larápios.
No Mercado, depois de terminada ú venda

do dia, iippureec um blindo de creanças sc-
Dii-nuns c mulheres maltrapilhas, á cata de

] legumes imprestáveis; podre*, mesmo, haven-
j do algumas':quo chegnm a revolver tudo
I quanto encontram nas carroeinhas do lixo.

O mesmo espectnculo doloroso assislc-sc

de latas, aguardam restos da comida, niini
de matai* a tome «lo «lia.

Os morros dc Santo Anlonio, Villa Ricjh
Babyloiiiii, Favclla, S. Carlos, Gamboa, Snl-

'•••o, ns cslítçqcs de Mangucirn, I). Clurn,
Madureira c Rio dus Pedras, estão cheios de
casebres, habitados por essn pobre gente. Os
albergues da Limpeza Pública e do cáes «Io
porto, toda* ns noites, abrigam nuiis dc mil
iuiejizes. ns antigos barracões dns cnmpa»/
nhiiis Commercio c Navegação e S. João dá
Bni*i*ii, no cáes do porto, «jtie se acham fe-
chndos, -servem dc domicilio a ninis (|c 50&
pessoas, sendo cerca de -100 mulheres e
creanças. As casas cm ruínas são li.ibilailas.

Alem desses infelizes quc aindn lograram
a ventura' de obter nm nbrigo, existem ous
tros que dormem ao relento, em plenn \\à.
publica; preferindo as calçadas du praça dà
Republica, avenida Meu dé Sá, os terrenos do
antigo morro do Senado, as proximidades dft
Quartel-General c os jardins públicos, linveii-
do entre estes um quc é umn verdadeira suc-i
cursai do albergue dó cáes do porto: —¦ é o
jijrdim suspenso da rua Ruinerinò. Nesse jar-dim, que serve de dorinitorio n centenas da
individuos nttingidos pela desgrnça, dprmen?
os quc não conseguem üm logiii* no nlbergue
do cmi*s do porío, uns pnr sc apresentarem ãl.»
coolisiidos e outros por serem elemento.) da
desordem.

A deportação ^scivlsjjelgas
Um enérgico protesto contra esse monslriioso crime

//d seis nnno?,, no dia de hoje, o governo
marechalieio, que aliás já se iniciava
com Itio /mios augurios, conseguia deliel-
lar a mgsteriosa revolta da ilha das Co-
bras. Não c nosso inluito cominemorar
essa data, nem mesmo tratar dos nujste-
riosos e trágicos suecessos daquellcs tris-

tissimos dias. Apenas a titulo de cariosi-
dade. publicamos hoje o Interessante do-
cnmenlo de um instantâneo photonrapht-
co, tirado exaclamente no momento eni
que nma granada atirada da ilha das Ca-

do edifício do
Vcem-sc dis-

bras explodia na frenteMinistério da Viação.
vrojeciis atirados doa. naiiite da -asaiiadia sobre a ilhu das Cobra*

iinclttiuenlc no phôlographia a fuma-
Ça e a poeira motivadas pelo ex-'ptosão tio projeclil. Mus, nâo é só essaexplosão quc torna interessante esse
documento photographico; vè-se Utm-
bem distinetamente a fumaça da ba-
teria do eáee Pharoux e « de dous

NOVA YORK, 26 (A NOITE) - O cor-
tespondente em Atnsterdam do «New York
Times*) diz que enlre os belgas deporta-
dos para a Allcmanha se encontram nume-
rosos proprietários ruraes, que foram arre-
banhados juntamente com todos os seus
empregados e suas famílias.

Áccrescenla o correspondente:
«O movimento de patriótico protesto quesacudiu a Bélgica, dc um extremo ü outro,

perante a violência dos allenifies, é mais um
padrão dc glória para os belgas. Os funecio-
narios belgas de todos os municípios recusa-
i-íim-se ;i fornecer ás autoridades alleniãs ns
listas dos seus numicipes, pelas quaes de-
viam ser escolhidos os indivíduos a deportar.

O presidente da municipalidade dc Tou-
min, respondendo ao offieio do comnian-
dante allcmão, declarou dc maneira enérgica
quc não entregaria a lista dos habitantes.
Accresceníou que era uma vergonha paraa Allcmanha não respeitar, como lhe cum-
priá, as promessas categóricas feitas ao povobelga pelos governadores allemães da Bélgica,
barão dc Ronhunc, von der Goltz, von Sche-retíez, von. Besseler e von Bissing. Rccor-da, principalmente, as palavras do primeiro,
que declarou: «A Ailetrinnlia nunca pensouem germanisar a Bélgica. Os jovens belgas
que nada temam, porí-ue não pensamos ema!tslal-oâ. E também não pensamos em obri-
gal-os a trabalhar nas industrias ligadascom a guma.*

O presidente da municipalidade de Tomrain refere em seguida que o cardeal Mer-der, a quem o barão de Ronhunc íez estaâ
promessas, commünicòu ao povo helga, a16 de outubro de 1914, estas garantias. Ocardeal conseguiu também que o marechalvou der Golti, quando governador geraLestendesse estas garantias a toda a" Bell-
gica.

Estas promessas foram também feitas, poi*modo indírecio, ao governo hblfatidez. Comeffeito, o commandante allemão da praçade Antuérpia mandou dizer ao co-minandanlc
das forças hollandezas na fronteira que po-dia assegurar aos refugiados belgas qucnada lhes suecedéria e que, por esse mo-tivo, podiam regressar ás suas casas, por-que não seriam presos neir. obrigados atrabalhar na Allemanha. E termina o of-ficlo do presidente:

«Si estes actos dc violência fossem pra-ticados ha dous séculos elles teriam pro-vocado ainda assim os mais indignados
protestos, porque são deshumauos. Mas pq-diani ser justificados pelas leis do tem»
po."Actualmente, porém, não ha nada quejustifique taes processos. A Allcmanha de-ve respeitar a palavra dos seus generaesc libertar, para que regressem ás suas cársas, os indefesos belgas, de ambos os séj»
>.os, deportados e que estão, sujeites a_tra;
balhos forçados.»
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£c£s e novidades
O liiiiwelal collocnii o nosso cimrrndcDr, llridi. l-lllin ii» um In Iniiiohln vol alluu-cAtt. Aiiiiolltm 1'iillvgiis neuimiiniui o honrado

ioillllll.ln.ilu iiAii lor |.i.|i.. A .Saula Casa os
. liHjiielH iin predio i..v..|...,.» p»-„, _«pufo. mi«veiildii Itm llnnii'0, d Sr, ||..|elt, trciuxe
jinni o oirrlptorlo iloiln fuiim os recibos dasminnllim pagas o u.ihl.lou o rciliieiur-chcfe
«lu Imimrolul a vir vel-o», O envidado mio
iVd.i; in.i», «.•in eoiiipiiiií-iiçãti, li.iin.iiii u ne-«iisHiio .. provar tuiiiln<iii «pio l.uvlo pago Al.lght a lua d.vtricii «. a ciuirgln oloctrlco
tmi--Hi.nil.i-. .-...ti o m-ii ilci.appiii'i)uldo jornal.NA» 'c pnilu iMiii-iiiinr itotjio inuis curte!.n
liii.ii (led-.lvu, mais uiiirlal >í.> <|i.u os."*. Osí'..||.'í;.. . do Imparcial litiulilaram u tradição
lio limicllilailii du Dr. Uriulo Flllui, porque— rii-lii-uos muilo * aicróyòr islo I — «.«Ilrtvli.i' «lu llnaiiu Século não possuo um só
rçcllio que prove lor fdlo «liv.puou com cucr-
fia e c.iii lu/, deiirlca uo sou jornal I E>«liir.i. mns è a verdade, c, por mnls amigos«liie fossemos «lu llriclo, oiii.u. mui» u so-
iu..'! da verdade,

Damos us nossos parabéns uos contempo-
raiuii-i .1.. Imparcial, quo, entretanto; iieees»
pilam agora de ciclaíeeor em quinilo impor-

. iram ns despesas quo a l.lgnt deixou de
recebei1. A clueldaçrui dessa minúcia ó tanto
li.nl-. imporltuilo iiiiiiiiI.., i.fjiiiiiilo estornos
M'l(...':i.ii,'..le Informados, o «.eiiiiito Século
um. galou iii.ncii um "kimwult" do cner-
gl.i nu «lc hu 1'li'clrica. O motor do sua
nu icliliin era a gaz; a guz era a llluniinação
«li- l.i.li. d predio, E seria imlispensiivcl queUin homem fosse liildrameulu louco o per-«liilaiii, para pagar um urilgo que nunca con-
...i.il.i,..

Achámos tanta graça no incidente que,tNciii procuração do nosso confrade ilricio,
tmolleinos n nossa colher uu questão paru•noslrnr que um jorualisla, quo sempre par,-suu por honrado, cohmiclluu o crime de
Dão remunerar a l.lght por um forncelniento
que elln nunca fez, _s:>u e üe esmagar um
homem,

A NOITE mm Domingo, jjg dò Novembro et gw

Morreu em Madrid o
pintor brasileiro
Baptista Bordon

Telcgrommns do Madrid para esta capital•iiuxernni hoje a noticia «lo fiiHccimcnto
_!i , _ov_" Mr"8.,a ¦,,,,l«p Patrício J. lia-pílula Bordo». Discípulo do prof. J. Un-Plista du Costa o puizoglstn como o acluiildireclor da Escola Nacional do Ui-llus Artes,

ir..v-.-:.__.

í'.i "n.r.lii.éc" do Recreio, onde se repre-
ttuln pdn primeira vez em portuguez umn
«ipnvl.i já limito conhecida cm italiano:

—Você já notou com.) é ilifícrintc a in-
(erprctiição «pie unia comparihia brusilciin uu
lusii-briisllcini, como eslu, «lii ús oporetas do
geiicio ehain.ulo yieniiciiseV A vivucidiidc do
librado e «Ia musica, a alegria c o "entruin"
quasi desiippiireccm para darem logar n umn
espécie de «pcra-coiuica... sem vozes c sem
orcheslra. Os artistas compenetram-sc do seu
papel e o desempenham como si estivessem re-- jncscnliindo a valer uma peça serio. Nenhum
delles se capacita do quo _-.ii «perdas desse
gênero não lia papeis serias c que todos siio
mais uu menos buflus. Veja aquelle niiiiis»
Iro,.', Não le parece que aquelle urtistn po-«Icriii fazer mu inuguilico minisiro cm qual-
quer alia come Iin, drama ou "grand-gui-
gii.il", mns quc aquillo uan é absolutamente
uni ministro de opereta? E aquelle tenor...
.Veja o ar serio c compenetrado com que clle
canta... Nno lc dá a impressão de um can-
«lidai» a tenor celebre coutumio em um su-
lão da Cidade Nova? Olha agora aquelle eu-
mico. Será possível que mio o tcuhnui agar-
nulo á força pnrn fazer aquelle papel, o mais
engraçado e alegre du peça/ li mio falemos
uos femininos;;. Para sc ler umn idéa do
conccil» em quc us artistas luso-brasileiros
tem a opereta moderna, basta a gente se lem-
hi-iir de «pie a coroa de glorias dn Sra, Pai-
jnyra Bastos, n sua peça querida com queainda ha pouco cila fez u sua festa artística,
é o "Amor dc príncipe". E sabes o quc essaintclligeiite actriz faz dc notável no "Amor
«le príncipe"? Faz chorar... Não rias...
Achas divertido que sc faça chorar ein ope-
rela'.'... Pois é a pura verdade. Toda a nossacritica lliealral ficou emocionadissima coron interpretação original da Srn. Pahnyra
Bastos no "Amor dc príncipe" e salientou'
quc na "Valso das rosas" toda a platéadesabou, a chorar... Imagina si esses artistasdessem para representar "graud-guiguol"...
Seria preciso um serviço especial de escoa-mento no recinto do theatro para as torren-
tes de lagrimas que arrebentariam dos olhosdos espectadores... A opereta moderna dotjypo vienneiise, é feita upenas pura divertir
c fazer rir. E aquellas cm que se exagera um
pouco a pontinha de soutiinciitnlisnío neces-sarin ao enredo, nunca fazem carreira, porliu.is liem feilas que sejam. Abi eslá o "San-
guc de artista", por exemplo. (Juem vae auni Ihenlro de opereta quer se divertir, querrir, quer alegria. E para isso n representação
deve ser muito viva, movimentada: entrecor-tadii dc pilhérias e não arrastada, dramntisa-dn c quasi fúnebre, como nas companhias
portuguesas e brasileiras, iissa tristeza, essesoiiliiiicutnlisiuo exagerado ficiirium muitobem nas operclos seiitinientaes portuguezasno "Amor ile Tricanu", "O Fado" e outrasNunca, porém, cm uma opereta vicniicnse,'íeitn para fazer rir e pma diverti. Mas iibiestá talvez como se explica a phrase popular«lc quc "o que faz rir faz chorar". Questãotlc Icinpcraniciilos o de interpretação.

•• •
O Sr. maestro Alberto Nepomuceno escre-vou unia carta ao "Jornal do Commercio"concordando com os reparos que ha dias' fi-zemos no novo andamento que o director decanto dns escolas municipaes resolveu dar noliynino nacional. O cx-director do Institutode Musica, que é uma das líoss.is maiores au-toridades musicucs, 6 também de opinião quco nosso soberbo hymuo pode e eleve ser con-servíido com o mesmo andamento tradicional

quçj.é a razão dc sua beileza c da sua mar-cia idade. Como se .tratava, dc uma questãotecluuca nos c muito ter ao nosso lado, dolado dc leigos quc de musica não sabem íicmtraduzir as notas, n opinião muito nutorisa-da do ex-director do Instituto de Musica c-notável compositor.
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Ins ámiim
NA FRENTE OCC1DENTAU

No sector brtlnnnlco
LONDRES, 26 (Hava*)' M Communicado do

Venerai liai_ t"Ao _ul do Anere, na* vl"lnha_cas do tedii.cln d* llolienxollvrii, «atividade da artilhariaInimiga.
Hom bardei mos vario* ponto* Importante*

da* linha* adveraaa.
Apesar do tempo, qua continua tempestuoso,

o* nvl„«tor«'H inglese* pr_»taram «fritai «uai.lio á artilharia, corrigindo-llie a direeção doatiros, r*
Durante o dia perdemos um apparelho.**•

EM TORNO DA GUERRA
O gabinete allcmão

V pintor Baptista Bordon
foi neste estabelecimento de ensino artisticoquc iniciou seus estudos, revelando, desde osprimeiros annos do curso, possuir optimnsqualidade* dc p ntor. Bordon não concluiuo curso da Escola, desligando-se Uelin. num
_sh.rit,_,C,.>Tc diffic!il ,hc era «ontWüSSestudando. Pobre, precisava trabalhar paragnnhnr o necessário á sua subsistência c Ade sua vclhu nine viuva. E trabalhou assim,no comínercio, durante dous ou tres anuos'no fim dos quaes. reagindo pela viclorin dcsua vocação, voltou a pintar unicamente.h «lavam-lhe o rendimento bastnute parn afiarãotia dn sua vida modesta as decorações«iuo fazia para casas commerciaes c ns no-chades que vendia nqui, «li c acolá. Tra-balhudor c honesto, in vencendo ..os poucos,mus com passo firme. Sua pintura st aceen-tuava, ele cunho artístico; suas pnizagen. jáinteressavam os seus collegas e seus antigosmestres; nscominissõcs julgadoras dos nos-sos-salões» «cccitavnm j« também suas
«•ln«_ Acccltn.v»™->» «•? l>ara ns exposiçõesgc-nes e prcmiavnm-n-ns, subindo, «le anno
.'.Ia .«""o, o valor desses prêmios, até a dis-ribuição daquelle que lhe facultava o «li-
JSUmírfS 

ca,ld,dala.-se ~ obtenção do maior
___ _~ ° de >'ía,8°m «» Europa. Uordonera, apenas, um paizngista, e tempo houvecm que nuo bastava uina paizngcni, fosseelln qual fosse, para conferir-se a «mem u'afizesse tno ambicionado prêmio. E Bordon
SS 

a 
í?ncolrcr «»no paizngista sim-plesmcnte. Um anno veiu mesmo que aconunissno julgadora do nosso "salão" ti-nha que recompensar o joven pintor, tantovalia sua tela exposta. Não sc mandou. c,i-tno, ainda, «0< Velho Mundo o discípulo domestre da pnizngem brasileira J. Únptistaüu tosta; mas comprou-lhe a Escola aquellesou trabalho, que passou a figurar nn pina-cotlicca — honra ainda não conseguida atéentão por nenhum concorrente, c distinecãosempre decorrente daquelle prêmio. A com-missão julgadora da XXII E. G. de Bel-Ias Artes (1915), porém, deparou com uinBordon, um ^bello «juadro dc composição —Poesia da tarde", no qual tudo estava cmseu logar, com excellentes cores e um gran-dc sentimento na figura que o artista Intel-ligentemente puzera a relembrar illusõcs csaudades em frente dc uma pnizngem enenn-tadorn. Nao precisava ir mais adeante acomnussuo: cnbia, c coube, o prêmio dc via-gem á "Poesia da tnrde". J. Bnptistn Bor-don vencem, afinal, e eis o joven artistar diante do nlegrm, elle qne forn sempre umsilencioso, mettido em sl-mesmo, conlandodia a dia quantos lhe faltavam para seguircaminho da Europa. Esse dia chegou, final-mente, — foi em março ultimo — e J. Bn-plista Bordon deixou a terra quc o viu nas-c'er destinundo-sc a. Portugnl c Hespnnha.fc. e da capítnl deste ultimo pniz que nosvem, hoje, o tclegramma noticiando suamorte prematura.

J. Baptista Bordon era filho desta capitalde paes francezes, e deixa mãe viuva e pobre

LONDRES. _G (A. A.. — Por lcicgrr.min.li
posteriormente vindos de linya, dando no-ticiii dns uioitiflcnçõcs iniiiistcrlues na Alio»miinlin, foi confirmncla n nomeação «Io Sr./iiiimcriniiiin, «pie ern sub-secreturlo dc Es»tudo dns Reliiçôes Exteriores, para occunnresta piiatu como ministro.

l»arn os logarcs do suh-secrotarlos foramnomeados o» Srs. von den Uuch c vonMuiiini, fici.iido nssim coiiflrinadas as noti-cins quc tinham sido a esse respeito tiro-caladas. *
i *

NOS BALKANS
O avanço dos servios

LONDIIES 20 (A. A.) - üm« nota of-fieinl enviada dc Siilonica informa que os«llindos. «jue estão operando na Macedonia,chegaram a Nizopole, oecupando-a.,
Os búlgaros violam uma sepultura

LONDIIES, 26 (A. A.) — Dizem de Corfú
que os búlgaros, antes dc abandonarem acidude «lc Moiuislir, profníinram a sepultura
do cônsul du llussia, ali fnllccido, o Sr, l\or.-towsley.

Querels apreciar bom e puro café?Só o PAPAGAIO
¦ -**»* .

Quiz matar a esposa
_!«.,.-. ?CAL, 2Ô <Se.rvi.° «pecial da ANOITE) - Hontem ás 9 horas o Sr. Domin-
gos Eudice desfechou em sua própria es-posa dous tiros de revólver, deixando-a era-vemente ierida. O criminoso entregou-se ápnsao, não declarando até agora, entretau-to, o motivo por que tentara contra a vidade sua mulher,
r; ¦—i mm»» 
flstulas e feridas»üsar o Elixir de Nogueira

Concurso "aquático no
Internacional

Nn Club Internacional ds negatns rçallsou-sc lio io uin interessante con- i • o "aciiuilico",
cjue foi bastnute disputado pelos nss.i.nd.sdaquelle centro náutico. Foram orgnnisadossete parcos, cujo resultado foi o seguinte-1- pnreo — 50 "_netros^f^Med_í_inrrde 

pra-ta c bronze nos vencedores — 1°. Álvaro Ri-beiro; 2°, Thomaz Costa. '
2° pareô — 100 metros — Medalhas dc pra-ta e bronze aos vencedores — 1°, FranciscoRibeiro^", Edmundo Pockstaller. 

la,lcisco
3» pnreo — 200 metros — Medalhas de pra-ta e bronze nos vencedores __ Io, José Car-íieiro; 2", Thomaz Costa.
4° pnreo — 600 metros — Honra — Me-dalhos dc ouro e bronze — 1°, J. Gaspar Pe-reira; 2", César Veiga. ' 

uabPar ^e-
6» parco - 100 metros -. Velocidnde -Medalhas, de prata c bronze — 1" ________Marinho; 2», César Veiga. 

* ' ' A,n)'mdo
C pareô — Lutn de travesseiros sobre o

tfdeTrte? ' t0nÍ° Barb0Sa ~ 0bJ*e-
7o Pareô'-. pcga do pato — Vencedor Ar.niaudo Marinho _ Objecto de arte.

A ITÁLIA NA GUERRA^...fc.
Uma recepção cm honra dc Bcau-

champs
ROMA, 25 (Retardado) (A NOITE) — Infor-

ma o correspondente da "Tribuna" junto uo
quartel-general, cm data de hontem de noite:"Improvisou-se, num palacete, na zona de
guerra, uma recepção em honra do capitãolieauchumps, o ousado aviador francês que,depois dc ter bombardeado Munich, através-sou os Alpes e veiu descer em Veneza, tra-zendo uma missão do gcneralisaimo Joffre
para o* generalissimo Cadorna.

Compareceram á recepção muitos fl.enei_.es.ns autoridades civis c os chefes políticos daregião, muitos parlamentares, algumas deze.nas do offitiat. italiano^ e franceses e os
jornalistas acreditados junto ao quartel-kc-neral.

Os jornalistas, como era de esperar, to-maram conta do «apitão Beauchampa, embo-ra também o quizessem seqüestrar o* avia-flore» francezes e italianos presentes á re»união. Os jornalistas cproveitaram-ae da oc»casião para ouvir de Beauchamps • narrati-va da sua arrojada viagem.
Beauchamps é muito joven. Tem apenas 29annos, e louro, muito t-ympathico, de eetatu»ra média c de um olhar claro e doce. Muitomodesto, fala com certo acanhamento. Anna.receu envergando um elegante uniforme dosofficiacs de infantaria franceza, com calcaencarnada. Ostenta a Crus da Legião de Hor-ra e seis palmas, correspondentes ás seis ei _Itaçoes que já teve em ordem do dia. Dmmt-J

çava-se tombem no peito a Medalha MilitarItaliana, que hontem, de manha, em pessoa,o rei Victor Manoel lhe collocou ao peito.Depois do chá, Beauchamps, pedindo licen-
ça a senhora dona do palacete em que se rea-lisava a recepção, reuniu cm seu redor todosos jornalistas presentes e concedeu-lhes umaentrevista coliectiva, narrando-lhes as perl-pecias da sua viagem.

Nesta altura o correspondente da "Trlbu-
na" reproduz a nairativa de Beauchamps,
que e mais ou menos a mesma feita aos jor»nalistas de Veneza e que já transmittimos hadias, e prosegue:"Quando Beauchamps terminou, dizendoque nada tinha feito de extraordinário e nueapenas cumprira ordens do8 seus superiorestodos os generaes e demais officiacs o ao»plaudiram o felicitaram, abraçando .• cari.nhosamente. ~IÍ

Uma senhora presente offereceu-lhe um ra»mo de flores e perguntou-lhe si já tinha vi.sitado a Itália anteriormente.—Nunca tinha visitado tão lindo paiz —respondeu Beauchampg — onde posso dizerque nao cheguei, mas sim que cai...»

n.Ra°,MA,f^6- (""vasT---. O ultimo comum-
picado official annuncia que as tropnsTta-linnns rcpcllirnm uin ataque inimigo na di-recçno dc Snno.

Nu zona d<) valle do Adigc c na bacia do
?Àl°.i «t,co observaram-se grandes movimen-tos de tropas austríacas, os qur.es foram ob-stados pelo fogo üa artilharia"lláHãnS. 1Us nossos aeroplanos puzeiniu em fima
bnlal»__q'ia„driiha a«.s"*iac.i/que lançou bom-oas cm Agnedo, Grlgiio e Primolano.

A SITUAÇÃO NA GRÉCIA

lima nova proposta
sobre o fumo

.- ¦
O que ficou resolvido

hontem
A reuiiliii) da cominissão dos Interessados

no coiumoroio do fumo, hontem nomeada na
Associação Comniereial parn estudo da pra»
nostii «lus taxas «lo imposto de consumo no»
foro fumos e cigarros, funecionou hontem
mesmo afim de ultimar o rou parecer a ser
levado iiicmitliiciitl nn Senado Federal.

A reunião, com a presença dos Srs, Dr, Mi»
raiidn Jordflo, Leite «. 1'cçaulia, Aceacio Lul-
re. Josü 1-nes llorgcs o Ilcrhurt Moses, ter-
iii.ii.iii A* 20 lioras, Depois du amplo «ívbnte
ficou resolvido apresentar a tubclli. abaixo í.
conimlssão nomeuda pela classe na ultima
reunião da Associação Coinnicrclul, que se
deve reunir amanhã, As 15 liorns.

Si merecer a npprovoção scrã immcdinlu-
mçiilo nprcsenladu no Senado om liem cln-
liiiiíida ineiisagoni cm quo so «IcmonstrurA
quo com a alteração baverA uma renda pnrn
a União de perto «lc 2í> mil coutos do réis
nnnuolmciite, Snllenliir-se-A tiiinbcm o sc-
guinle ponto muito impnrtantc: que o com-
mercio dc fumo cslA offercccudo tudo quan-
to pode. A taxa «lo fumo proposta . o do-
bro da actual; o seilo do cigarro de cem
réis A triplicado: o-dc duzeulos réis c dui-li-
cado e nsslm por «Icunle,

Eis a tabclln:
Fumos -. ...-,- 18000
Cigarros nló 48000  1,<...Ü0
Do 48000 a «8000  28000
Do 8800» a 168000  28500
De 108000 a 248000  «ÇOOODe 248000 a 848000  4$000
De mais do 348000  {j$000mm
Elixir _• IVoaucira-Unico do Grando Consumo

A morte de Francisco José
. a ¦
A represenfaçSo dorei da Hespanlia

MADRID, 26 (Havas) — O infante Fer»nando, príncipe da Bavicra, partiu para Vicn-na, afim de representar o rei Affonso nosfuneraes do imperador Francisco Josí.
¦aa*.

blindes. LOPES SA' & COMP.
mim

Cigarros populares, dc
fumo llio Novo, pnrn20J réis, com valiosos

Paraná-Santa Catharina
a

A questão de limites
O Sr. deputado Jo3o Pcrnctta recebeu hojedo Sr. Affonso Camargo, presidente do Pa-rana, o seguinte telegramina:
«Tenho o prazer de communicar ao illustre

representante deste Estado que li hoje per-ante o Congresso Legislativo, reunido cx-
traordinariamente, a mensagem em que douconhecimento das bases do accordo que tivea honra de firmar nessa capital, juntamentecom o Sr. governador de Santa Catharina,
para dirimir a questão tle limites entre o
Paraná e Santa Catharina. Corcliacs saúda-
ções.»

mmm

Brilhante a manhã
de aviação, hoje

O brilhanle prograníma de aviação que o
Acro Club (irgiiiilsi.ii pnra hoje, uu campo do»
Affiinsos, JA fazia prover o entluisiasiiio que
presidiu o desenvolvimento dn festa.

A concorrência excedeu du muilo A das ou-
Iras provas quo ali se tém rcalisádo. A's 8
horas jA su iiclinvuiu no ucrotlroniú o» Srs,
Ullei.nc. Limei, Dr, l.liiueu de l-niiln Machado,
coiiiiuoiidudor Seabra, generaes lleuto Itiboi-
ro o Scteinbriiin de Carvalho, c umn comuiiii-
são «Io Club Motocyrlisla Niiolonnl, que se
fez representar pnr 40 coiisoeins montando
molocycles, ulém de muitas pessoas que tom-
bem iigiiiirdnvain o inicio dos vôos.

O primeiro avião n deixar o solo foi um
moiioplnno do 100 II P, lypo «le guerra, mo-ciclo similar nos em uso no Kreereilo francez,
que, pilotado pelo aviador Darioli, su elevou
ii cerca do 1.500 metros de altura, c, nessa
posição, o piloto cffectuou varias provas de
fantasia.

Alguns minutos npA* a volta do Darioli aos
hangnrs, o nviudor IJeiginiin, servindo-se «le
um avião Morniic Sauluier, de 60 11 V, iniciou
o seu von.

O iippnrelho alçou-se nos ares com fuclll-
dade c depois de diversas provus dc ncroliaciu
neren effeetuou um "vol pique", no qual a
descida vertiginosa do avião levou-o a pouco»mel ros do solo c a assistência, temendo nm
desastre, muito sc emocionou. Mein linrii dc-
pois Ucrgiiinu desceu de suu "nucclle".

Outros vôos foram ainda rcalisados pelos
pilotos do Acro, quc demonstraram um pre-paro techiiieo especial.

A's J0 horas terminou o "incellng", não
tendo sido, pnr parte dos assistentes regnteu-
dos 1'iicomios A iiiieiativu do Aero Club.¦ "*i*r ¦

COLL VRIOcura as'~rian>ma-óeado'
MOURA 13RAS1L „ui Vt^MUt „

As fesf_._t_.a6.es reis-
gSosas âeZsoJo

Na egrejn de S. Oonçnlo c S. Jorge rcnlisou-
se hoje n benção dn imngem dn murtyr Santa
Igncz, revestiudo-sc a ccriinoniu, rculisadn As
0 horas, dc toda a .solemnidade. Logo depois
«In benção houve procissão, trazendo ns irmãs
dn I-in União dns Filhos rie Mnrin uma peque-nn grinnldu dc rosns sobre u fronte. Recolheu-
do-sc n procissão, como glorificncno A Virgem,
foi a imagem coberta de flores, depositando ns
Filhns de Mnrin ns suas griualdns nos pés dc
Sniitn Igncz. .Seguiu-se missa solemiie, pregou-do no Evangelho o padre Olympio dc Castro.

FSaude da Mulher
CTJ-F.A. TODOS OS

INCOMMODOS DE SENHORAS

Um abuso escandaloso
em plena Avenida!

t3T O sabbado Iiontem estava rndioso. Céo
lindo, claro, «linphano, a cidade carioca, A tur-
dc, sobretudo, apresentava mu dos seus innis
eucnntndorcs aspectos.

A Avenida regorgituva do mundiinismo mnis
distiuclo. E exactnnieiite A hora do smartis-
mo indígena, pela tarde suave, consiunmava-sc
um dos mais clainorosos abusos cm «pie estn-
¦uos; por mal dos nossos créditos, ficando fer-
teis. Um pesndo caminhão, ou lá o que sejn
parava A frente de "Lu Roynlc", no coração'
da Avenida, ali nos baixos do "Pniz" c proec-ídia, sem nenhuma cerimonia, A descarga dc
vinte c tantos caixões destinados áquella co-
nbecida joalheria. O transito quasi foi impe-
«lido, mns ninguém siquer pretendeu obstnr o
escândalo chimoroso.

Bem sabemos que a mercadoria mnlsinndn
era tudo quanto hn de mnis distineto. Eram
milhares dc objectos dc arte quc "Ln Iloynle"
acabava de desembaraçar da Alfândega,"para
tittender A sim exigente clientela. Mas, si os
iiitc'l.if.entes negociantes já têm o justo mono-
polio do commercio de joalheria artística entre
nós, não é licito quc gosein tombem do priyi-legio de atravancar a Avenida, ainda quo pormomentos, com os seus artísticos caixões...

E vA IA essa reclame "par dessous lc mar-
ché"...

• —~T- ¦

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

Pm

O que pedem os alliado3
NOVA YORK, 26 (Havas) _- Tel.g,-a,.,m.i «1«»Atlienas informa que a primeiro entrega «le armas rcciamadn pelo almirante .Du Eournct, coin-mandante da esquadra franco-ingleza do Me-diterraneo, consiste em dez bnterias de mon-
No caso dc recusa o almirante Du Fournet to.marA uma resolução decisiva.

Fn_SUíiS' '2G (A' A>) T ° «-nirante DuFournet dirigiu uma nota A Grécia, ameacau-do-a de estabelecer o bloqueio eni todos os

seus portos e de occupnr definitivnmente ns zo-;nas neutras, caso antes de começar o mez dc.dezembro próximo, o governo grego não façaa entrega de dez bnterins de artilharia e nté odm 15 desse mez, do resto dc todo o materialbellico.de quc dispõe.
Os realistas querem reagir

LONDRES, 20 (A. A.) - Tclegrammas de!Amenas commumcam para aqui que os realis-^Ias gregos, insufflndos por agentes allemãese secretamente protegidos pelo rei Constantino
preparam-se activamente pnra impedir que os;alliados artilhem o monte Admetos.

LONDRES, 26 (A. A.) r- Sabe-se aqui quedez mil reservistas gregos se estão proveudodc armas e munições.

NICA LITERÁRIA
Mario Barreto -- «Fatos da lingua

O livro do Sr. Mario Barreto —Fatos da
língua portugueza - continua a série dosexcelentes estudos, que esse erudito pesqui-*ador tem publicado, * ^

Erudito — é um clojlo que quazi sem-lire supõe em quem o /Acroce aquela nua-lidado que lereneio denuiicinva como umamoléstia: n velhice. Mas dossa mesma nãopadece o Sr. Mario Barreto - como niopadece do feio vicio a que a erudição anda«oralmente nssociada: dn monotonia pezn-dona c doutornl, que torna os livros eruditoslivros enfadonhos.' Niio ha quazi o que dizer da maior parte*to seu volume, porque nele estão apenas
pousignados fatos. Ha apenas quo louvar e«render — louvar muito, aprender muito.

i». _° -.' ,porcmj o Sr. Mario Barreto tem'Mez cnpilulos sobre a reforma ortográfica.M ai a discussão e a discordância são pos-

_.„_.,Sr' .Aíi"'i?. Bflrreto é Partidário da re-forma ortográfica portugueza. Defende-a ca-
&T*'e', Pôe mesmo A marjem, mn
te«<,csde!,I,ozamemc' os "Jornalistas e 11-íerntos, poetas o romancistas", qUe, com a-pouca ciência que lhos é habitual, sa aba-lançam a discutir esse assumto.Por mim, eu sou o primeiro a confessar aiiiuiha pouca ciência. Mas, apezar disso, sem,que pense ter escrito uma fraze modesta esem procurar fazer paradoxo, acho que o

cozo mio requer ciência. Requer qualidadesde boin-sciiso (o todos julgam té-lo) e qnali-Uíiacs Ue lo.uen.
. A orioiírafia não é matéria d* ciência, j

portugueza
Sempre foi o continua a ser um coniuntode convenções. Num dos seus livros o SrCândido de Figueiredo escreveu '
ii». SePoi,V nc.1n «a «dade áurea, nem naidad» de pecíra, houve jamais ortografia uni-
tu°™eza.» °Dal °U CÍeDÜfÍCa na »-«-- m

A confissão d precioza. Ela não imnedeentretanto, o Sr. Cândido de Figueiíedocomo o Sr. Gonçalves Viana c outros déapelarem de vez em quando para a. Ciênciacom uma grande solenidade. t,'enc-".
_,„1t1'..'. ° que c«Fa.te»'«a a ciência 6 que elaconstitui uma série de conhecimentos llaa-dos por leis inflexíveis. Não ó possível fa-zer, como os reformadores portuguezes «me
Ul SonVdf m._»d?J.a corao de um ««-"de ho!
IJl. on5e. escolhei,a~i os pratos que dezeja-
davam. 

am de Ud° 0S que lhes B««S*-
Reconhecido que « ortografia é matériado convenção, o que sa deve pedir i nueesta seja clara, lojica, bem ordeíada. 9

«ueza0 
qU6 "a0 acontece a* reforma portu-

deNaalto*v1,1ian1_.0rasSo' t0™nra« Parte sábiosoe alto valor, como Gonçalves Viana e
&híS$_K2* mch«°U*- Mal é difícil entcontrar alguém mais contraditório e incoo-reato do que Gonçalves Viana. Ele exnfié

drcospre»„srai ém^^ fe-a-fí
_.°fjr-_íía™^Mar_,eto di8 «W • "forma*• ím oa medida da certeza «lentifiea _U

raciocinio lojico, e do bom senso pratico".Como, porém, quem dozava esses trez inarc-clientes era a comissão, que, ora tomavamais de um, ora mnis dc outro, o rezultadotoi a obra confuza, trapalhona « incoerente,
H»*0 üo IvZi

diflMdi11 __«ei_,,fla"a aquI ,na orto«pafia mo-aiticada da palavra quazi, que se escreve
C^sefannnJ ___!_ ? * *<*"<** lP*W»S^
deatn nT _i °bj5 B"S,e » U1? dí>s «POlojistOSaesta que, si o final em t estA em latimfrancez, mglez, alemão, italiano. .h__panhoí
elnP,.AnUÍUe-Z• _ aI é "W«ln»nte: éom0T que
f__?s„sôn' inao *,,n. -"azno par muda-lo s etino-lojia, universalidade do termo e prozódi*i-.tudo se encontra na grafia em i.Mas em portuguez, diz um partidárioda reforma, o e mundo final sM como .As outras palavras em i final são oxttonas.Melhor é, portanto, que regularizemos a uni-lormizemos isso.Neste cazo, pois que V. deixa de põrtè,tao sem ecrimonin, as etimolojias, vamos fa-zer outra uniformização, passando o s porá ze escrevendo sempre z onde soar assim, oProgresso na ortografia consistiu sempre emdiferenciar em letras diversas sons tambémdiversos. Assim, houve tempo cm que so es-crevia indiferentemente i ou . e' u ou ViHoje, cada som se escreve de modo diverso.»i, por conseguinte, o * ora sôa de nm

2'_S2_ 2r5 de °»trp, distingamos na escrita
xr2 do SOTa sihilante.

T^.T ws"»*' rePyca o Partidário da reforma.tsso nao convém. Para saber onde se devePO" o a entre vogais com o som de z e ondese «teve escrever * é necessário atender Asorljens: respeitar h etimolojia latina e mes-mo a etimolojia grega.De súbito, nesse cazo, volta-se a nm reli-Jiozo respeito pelas etimolojias. Efetiva-mente, para distinguir onde sc deve escre-ver iouz «indispensável saber latim, gre-go e mesmo Arnbe. Só Isso I Nno ó possível,mantendo o s entre vogais com o valor do zformular uma regra que não faça apôlo áque-Ias remotas fontes «tlmolojlcas.*-*-* ai alguém» áçixando-sa possolr díe

0 "Chico Barulho", zan-
gando-se, quebrou a

cabeça da sogra
Quando o "Chico Barulho" chegou A casn

javi.ru dia. A mulher, embora acostumada Avida dcsrcgrndn do marido, não o recebeucom hon cara. E Francisco Oliveira, não cs-tuudo pnrn ouvir ns recriniinnçõcs de sua ca-rn metade, confirmou mnis uma vez o nl-cunha Wm que os da sua roda o mimosen-ram: pespegou formidável bofetndu cm Luizn
yicirn, a sua infeliz companheira. Foi o dia-bo para o valentão. A sua sogra, Idnlinn Vici-rn, como era nnturnl, não podia coneordurcem ns hravurns do genro e com clle sc pozn discutir, trocando-se "nmnbilidadcs". Iin-furcçido, o "Chico Unrulho" organisou umadesordem cm regra, distribuindo pòntn-pés esocos a torto e a direito: mesa, endeirns tu-do o homeinziuho virou de pcrnns p*ro nr.A sogra, essa, coitada, não levou a melhor emtudo isso, pois foi agarrada pelos cnbellos
pelo barulhento Chico, que a levou A paredenn discussão, quebrando-lhe a cabeça dc cn-coulro á mesma, tantas quantas vezes enten-(leu o feroz genro. Resultado: gritos, apitos ca policia do 23" districto a correr pnra n runA .í-í, .,* *.i?,,cm D- Clnl'ft. 0,ule f°i acalmaro Barulho", levando-o para o xadrez.

¦ -¦*_» -~_

Está em Paty a missão
Rocketeller

PATY DO ALFERES, 26 (Serviço especial
da A NOITE) - Acha-se aqui a Commissão
Koekfeller, em excursão preparatória. A pro-
porção de indivíduos atacados de moléstias
intestinaes attingiu a 60 por cento..

0 ministro da Viação vae
visitar os subúrbios da

Leopoldina
Alleiiilenilu a um couvllo dos roapccllvo.

mornilores, n Sr, minisiro dn Vióçtln pii.i.iii.teu visllur depois du i.ii.í.iiliã us íiítiiIíiiIiIch d-,t
Penliii u llrnz dc l'l....... aflin «lc coiiliocer "do
visu" as i't'clumuçi.cs conlra o servi.;» «In K. j.t
Lcopoldina, que amonçn .supprin.ir (. pnrntlndos seus trens na "dlrcular", coni gravo pre.
juízo para o.s rcforldos inorailoroH,,

0 Sr. Dr. Tavares do l.yrn lera oècnslíin do
verificar a "suns fuçou" com que nquolln coni.
panhia traia os que são obrigados i. ücrvir-.io
dos seus c.niboios, prliieipalniente ugurii cm
a ercaçflo dns taes "iiorlmlolun" pnra fiscuii.
Hiição «Ia renda. A mlnpção desses npimrclhos
«. indubitavelmente, um direito du l.eopoldbui
o que, porém, revela um alitisò Inqiiiiliricnvel
é o facto de .so querer sujeitar os pnssogcJr.)»
a uns tiínlos lncoiiimodo.s e aborreci.in-nlos
desnecessários, taes como o.s cpie í.e .l.iu ...,
estação dc Ulurhi, onde a companhia Obriga os
que (.11 embarcam ou «Icsemhareniii a fazer
cmn volta enorme e, o que é poor, n eu arrls»
enrem a soffrer um desiistrc, imis niíquclln es.
taçno cruznn.'-se sempre dous trens o, qticr panio embarque, quer paru o deseinhiííqiíe, é obri.
gnlorin i. trnvcsiiiii pulu linha férrea.

O Sr. ministro da Viação deve obrigar a I.eo-
poldiiia u construir snidas e cnlindas em nm-
bos os lados das plataformas,«lc maneironevi.
tnr «pie os passageiros atravessem a liulin pnra«'inhnrcnr ou dc.sciiihrirc.ir.

Ellxtr de Nogueira - Milhares dc Curas¦ ~a.__»-«— .

Começa a febre de cens-
trucçôes de estradas

de rodagem
O governo do Uslndo de Minas deve receber

por estes «liar. os estudos «ia 1* secção dn es-
tradu para automóveis, ligando ú estação dePontalete, da E. de Ferro lléile Sul Mineira n
villa dc 1 .irngiiiissu', Machado, Botelho è Poços«le Caldas, com rniniics paru Machado, AJfenas
Cubo Verde e Fructul.

Esta estradn trará grandes vantagens a eslu
zona, que só precisa «leste melhoramento paratomar prompío desenvolvimento.

Esta estrada, além «lc facilitar o movimento
de importação e exportação, ligara direclriine-ii-
le Cambiiquira a 1'ocos de Caldas, importantes
estações de aquáticos e veranistas.

-»_8*

Dr. Alfredo I* inhero - °™i>
docoças «Ias senhoras, vias uriiiuriiis. Applicn o Ull Keo«sátvnisitii; Coíis. 75, iissombléa-l; iiinlar. Tolôplí; Ce.it.•J.Cüli. itcsiit. Bit, K. .. Cupucnliiiaii. Tolcpli. Sul l.!l_:.

Durante a madrugada
—^—

O Tiro 7 faz exercício
tíe combaie

Conslituido pelas li", 5", G» e 7* turmas de nti-radores, o batalhão do Tiro n. 7 marchou Cüta
madrugada «lc suu c.iscrna, no Quartel General,
A Quintn «ln Bou Vista: onde foi desenvolver
um uprovcituvcl exercício «le guerra.

O thema escolhido parn o exercício foi o se-
guinte : serviço dc segurança cm marcha, ser-viço de segurança em estação, serviço ilé li a.
ção, avaliação de distancia e exercício ele com-bate. O exercício principiou A 1 born .::. uíu-drugndn c terminou As 7 1|__ hora.';.

Os futuros reservistas do nosso l-_.:c.c..o nãodenionstrniam o mínimo cansaço depois doexercido que fizeram.

!¦ -M-. »_£"»_. MUBtá. V WMÀ . _ ÜÂ J
ASSEMBLÉA 'i4

DAS 2 EM DIANTE
lEÚ. 1I0NE CEMIlAI 5.735

PR0-.BELG1CA
Commcmorando a «Inta dc hoje, n SoeiétéUclge dc Bieufnisnnce ii Rio dc Janeiro enviottos seguintes tclegrammas :
Ao rei Alberto :"La Soeiété lielge de Bicnfaisoncc à Rio fé-licite respectúcsément 1'hcroique souveraiu. —

Le comitê."
Ao Sr. bnrão Beyens, em commcmornção daimesinn dnta, em proveito dns viuvas c orphãosdos soldados mortos no campo «la honra :"Baron Beyens, ministre Belgique — Hnvre-- Remetlous Votre Excellence deux millcfrnncs destines & 1'ceuvie dc Sn Mnjesté Iareine. — Mohieu. ~ Malerme."

« —aü 

Encerramento de trabalhos
escolares

» P«*.50Minas)' "26 
(Serviço especial daA NOITE) — Encerrou-se hontem, sole-

tnncmente, o anno escolar do Grupo Coronel
Torquato Almeida. Compareceram á iesti-
vidade escolar 135 alumnos.

Desgostose salde àz-efias
_

A Assistência por fim
Desgostos. ' Aborrecimentos íntimos, disseclle n policio. A' esquina cio boiilevaiel Vm-te e Oito ele Setembro coni Silva Pinto, tirou

do bolso mn pouco ele snl ele uzedns, tonii.u-o
e esperou peln Assistência, que o poz fora ile
perigo.

Chama-se o "suicida" Edgard Corrêa, con»ta 1!) annos, 6 sollciro, operário c reside á riíaCatiimby lü-*. A policia do Kl" clislriclo re-
gistou o facto.

¦ iTtr -

Exames ele saBigt_ae9as3aSysea
de urina, ete.

Drs. Bruno Lobo c Mauricio tle Medeiros, cli.
Faculdade clc Medicina — Laboratório ile Ana-lyses e Pcscjuizus. HOSARIO Kit., éijq. praçaGonçalves Üias. Tel. elo Lab., N 13_i.

ii -Tinr-1 ¦

Movimento na Força
ÍViilitar do Estado

ai;

entuziasmo pela lingua de Homero, propõeque, nesse cazo, pnra honra-Ii. se continui aescrever theoria, phantasma, chimera, a re-forma portugueza nos responde o que estAno livro do Sr. Mario Barreto :— "Não ha nenhuma vantajem real nasletras combinadas ph, th e ch empregadasem vocábulos de orijejn grega..."VoIUtSç, portanto, a um grande e sobe-rano desdém pela etimolojia e manda-se Afava o velho Homero...
Ve-se, por esses e outros exemplos, quepara cada cazo a comissão adotava vmcritério diferente. E* pena que, dando o re-zultado dos seus trabalhos, não tenha indi-cado a data em que cada regra foi votada,para que, pela inspeção das Jnzes da lua,.da direção do vento e de outros fenômenosmelcorolojicos, nos podássemos descobrir alei que rejia a escolha de critérios. Talvez

assim se visse quc nos.dias de grandes chu-vas, a etimolojia- ia na enxurrada, nos delua cheia predominava O grego... E, assim,
por diante...

Ha, na natureza, Correlações tão ex-trnnhas I
O Sr. Mario Barreto faz muito cabedal daautoridade do Sr. Silva Ramos, que adotoue pugnou pela adoção da reforma portuguezana Academia Brazileira.'Silva Ramos é, dc fato, um dos mais ern-ditos conhecedores da lingua portugueza.Sabe-n como poucos. Mas tein uma suspei-

çao espeelai para tratar desse assumto: Aque, educado em Portugal, ele ficou com apronuncia portugueza. Falo, não como umUruztleiro, mos como um Portuguez. Cha-ma-lo a dar parecer sobre uma questão, omquo se tenha do pensar na prozôdia portu-gueza e na prozôdia brazileira, é pozitiva-mente o mesmo que- pedir sobre sinais co-loridos a opinião de alguém que sofressedo dnltonismo. Porque ele não se contentn<le fnlnr como o mais genuíno lisboeta. Ouveno Brazll sons que ninguém aí pronuncia.Nno ha, portanto, impropriedade alguma em.pensar no seu cazp comp na da ama espécied_ daltomsmm proxódiem. ' ' ... *~^

IO-
Assumiu o commando do esquadrão de

cavallaria da Força Militar do Estado do
Rio o capitão Cecilio Ferreira de Cana-
lho, passando a quarta companhia de iu-
fantaria a ser commandada pelo capitão
Rodolpho José de Almeida, quc estava ;:»•-
gregado, embora conte 3S annos de ser-
viço, mas que voltará á effectividadc por
ter provado qüe o governo Oliveira Ho-
telho o reformara violentamente.

Ficou aggregado cm virtude dessa cleci»
são do coronel José Ribeiro, commándànfe
da Força Militar, por ser o mais moderno
dos officiacs, o capitão Eurico Camargo,

¦ «**¦ 

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade.
Oculista?» Largo dá Carioca 8, sotirano.

Isso não ataca, de modo algum, nem o seu
patriotismo, nem o seu muito snber.

Ele, como o Sr, Mario Barreto, acha quejse deve escrever acção, redaeção e outras,
palavras idênticas, porque os "dois cc tôm ni
propriedade de tornar o a aberto. Orn, noBrnzil ninguém abre o a naqueles cazos.Ninguém l Pronuncia-se o a que precede asilnba ção, exatamente do mesmo modo emarrumação e em «ma ação, em redação eenrccfaçcío. Termos aceitado aquela distiu»
ção é, do ponto de vista da prozôdia brft-zileirn, um absurdo. Talvez até sejam dois...Be fato, muito contraditonameute, o Sr..Mario Bnrreto, que aplaude aquela distinção,critica a lingua íranceza, porque, em certoscazos a adota,

A lingua franceza escreve querelle, tulel-le, 8equelle, com dois 11, para dar no e osom de è aberto. E escreve o Sr. MarioBarreto: "A duplicação provém de uma con-vençuo destinnda outr'ora a,indicar que oe tinha o valor do è. e a tal duplicaçãodo consoante se recorria antes da época deiintrodução dos acentos. Agora, porém, que!os trez acentos (agudo, gravo e circumfle-ixo) traduzem os principais cambiantes do;voealismo, o acento grave torna suberflua aantiga duplicação."
Ora, esse mesmissimo raciocinio se pôdeaplicar A palavra acção para os que achamque os dois co têm o efeito do abrir o somdo a. O cazo aliaz interessa só a Portugal

porque a prozôdia brazileira não faz abertoo a de ação, do redação e outros.Em certa ocazlão o Sr. Mario Barretograceja com alguns etimolojistns impeniten-tes «iuo procuram distinguir na grafia a cti-¦molojia de palavras homofonas. E escrevequc para evitar o perigo de se confundiro verbo com a partícula» esses ctimolojis-tns deveriam "escrever como com c o «no-mo com qu, porque se deriva um de ce.mc-ao, co outro do quomodo".Gracejo lejitimo; mas que recai inteira-mente sobw. o Sr. Mario Barreto, quandoele escreve "fartos dn lingun portugueza"
_• m». dt tí>upa", distiuguiuda pa grafia,i

só porque a primeira palavra vem ile fa-
dum latino e n segiuidn de halo licsp.inhol
— a menos que não seja porque em 1 .irlu-
gal sc pronuncia faklo, o que ninguém ;ínz
entro nós-.--

E nesse, como cm numerozos cazos, sa
vel cpie a adoção da reforma portugueza foi
um erro lá e um erro ainda maior no Iirazil..

Os estudiozos cie questões de bôa lingua-.
jem têm uma natural tendência ao respeite»supersticiozo ás autoridades. Como é nos
bons autores quc se aprendem ns línguas,
eles tomam o vêzo de acatar, sem íniiiLi»
exame, o que dizem os mestres. Os que gos-tam de saber ns cinzas dns eouzas pciicujargumentos mais sólidos.

A reforma ortográfica portugueza fez sim»
plificações muito boas, mas deixou tlc lado.
outras, que se impunham do mesmo modo;
adotou, ora uns, ora outros princípios, lo-
dos, era si mesmos excelentes, mns que pre-cizavam ser metodizados e, por assim dizer,
hicrarquizados.

Toda reforma que queira durar lia ile fir-
mar-se cm regras e princípios. Regrns c priu«cipios convencionnis,. mas claros, simples,
lojicos. Diante de qualquer dificuldade, o
que nós devemos perguntar é simplesmente:"qual è a regra ?.. e não "como pensa o
Gonçaloes Viana ?"

Para chegar a isso, não ha sinão o recue-
so A ortografia fonétien, não do fonetismoanárquico, que manda cada um escrever.
como fala, mns do fonolismo que principia
por firmar qual é n bôa pronuncia e manda

¦que todos escrevam «le rigorozo acordo com
ela, dando a enda letrn, sempre, o mesma
som e traduzindo o mesmo som, sempre,
pela mesma letra.

Quando se vê que nem mesmo um cru».dito como o Sr. Mario Barreto consegue tle»
fender a reforma portugueza, tem-se n no»
ção exata «le que ela deve ser mesma inde.fensavel. Ela c criticnvel cm nome clc todo.os princípios, porque não adota firmèihéhl'nenhum.,

Medeiros e Albuquerque
W ¦lielúS contra o íu^u e *»'á«>w.-f-r *_-* _«,.., V-?',
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A TARDE SP0RT1VAI

A deportação dos civis
belgas

deportação dos civis das resides Inva-' S5,?1!?11,1111?? (|c ""íl"1"''' r"' e}'« ntVroseutndt.
i du Bélgica c do norte da Fronía, tam- ".finll !h te*,° a1'1 0so''10 í ^,mclt,a'cnnsníi nr.-indn i^HIemneSn nu 4u!»<:i \Ç,Ifli;»»<io tratar-se de um cnso de loucura,
«i1-?*1/©"^^ dizendo-se' Mndnme porsogüidii nor uma

PARIS, 26 (Havas) — Os Jornaes In-
formam que o cardeal Morder dirigiu a von
Bissinfi, governador allemão da Bélgica, um
novo protesto contra os crimes que as au-
torldadcs germânicas ali estão commcttcndo
actualmcntc.

A
didas
bem

O Grande Conselho de 
"Neüchalel 

c vários
deputados socialistas approvaram uma mo-
çfm pedindo no Conselho Federal que pro-
teste contra o facto perante o governo »(-
lemiio.

No Vaticano parece que também nilo cau-
sou boa impressão a noticia do procedimen-
to dos allemães na Bélgica c na França, a
julgar por um telegramma de Roma publi-
cado no «Echo dc Paris», o segundo o quaS
o papa ia protestar energicamente no pro-
ximo Consistorio. í.i , i

Para o manicômio
JA amlniii o casal por varias ileleiinclns de

policia, eniiMiiiilo itrautles escândalos, pru-
movendo mesmo cm iiIjiiiiiki» ruas cm <iue

INiKHMvn 
du automóvel, princípios de dlslui'-

tios, pois «int» os transeuntes que em volta
se iitfruiMvnni Kupiuinliam ser outra cousa.

Primeiro foi no -I" «llslrlcto, onde o nono-
claiite CKliilielceldo com ucnuiíuc A rua Cou-
do do Bninflm n, 1 foi luvatlo eom a sua os-
posn, porlutíticzn como elle, porque nu run
entraram i-iu lula.

Na delegacia, ulleitiimlo quo Iam para a (ia.
vca, onde residiu a família que cre ura Miulu-
me, as autoridades mnniInrnin-iiVis em paz.Nu rua Humaytn, em cnmiiilio pnra a run
Macedo Soiirlnlio, Madame, repentinamente,
entrou n esbofetonr o esposo, causando cs-
cunilulo o provocando a nltciiciío dn íiolleln
do 21" «listrielo, para onde furam todos,

Miidniiu-, que fora ncoinniclUtlu du um nu-
cesso nervoso, recusou os soecorros da As-
sistencin, que fora chamada, cllcflaiído a lil»
vestir conlru os médicos.

Voltaram todos it cidade onde, continuando

CORRIDAS
No Dcrut-Cluli

o resultado da» corridas hoje ef-

O Centro dos Proprieta-
rios de Vehiculos

A mesa da assembléa presidida pelo Sr. ministro de Hcspanha
AHcnlisoii-so n tarde, na Sociedade Benefi-

fcbnlc Hcspniiholn, a assembléa geral para «
constituição du "Câmara Oficial dc Comer-

| cio c Industria Espnfioln en llio dc Janeiro".
A reunião foi concorrida, cabendo n presi-
ílciu-iu dos Iraliallios nu ministro de Hespa*

i jilin, Sr. (iurcin. .luve, que eslava noonipa-'filiado do secretario da legação, Miguel lis-
Tilnús y Roseli, nctunliiiciito exerce lido as
luncções uo cônsul interino.

lliiiciódÓS os Irnbullios, expostos os fins
il» reunião, foi lido b relatório do que so
tem feilo ate agora puni a insinuação d.i
Câmara de Coinihcrcio. Isso feilo, pnssan-
flo-so ii eleição dos nicnibros que etcyinm cun-
sliluir a nova agremiação, estnbeleceii-sc en-
írc vários niciiibrus An us.sembléii forte c de-
inorndn discussão, suscitada i>or uniu pro-•posta do Sr. Samuel Nuiicz, segundo n qual
iiòu deveriam ser votadas pessoas ausentes' 
é que, entretanto, figuravam nn chapa apre-
sentada pela junta privisorin. Respondeu-
lhe, entre outros, o Sr. Constantino Siqueira

I da Riba, que combateu a. proposta, dizendo
que nenhum dos hcspiinliúcs indicados seria
íapaz de recusar os serviços á Cainara, nüo
procedendo as considerações que o Sr. Nu-
íícz fizera, vendo na ausência delles ilesin-
teresse peln' obra a que toda a colônia dava
[. seu npoiÕ',

Referiu-se ao egoismo tle alguns dos pre-
si-ules, nsslgnalnndo que ellc movia toda
tujtielki discussão. Lamentou essa discórdia,
censurando a nlliludc do Sr. Nuiicz, que,
muito agitado, replicou, recriminando a at-
Lit ii cie do Sr. ministro hespnnliol, que cun-
senliu, sem n menor observação, a que o ora-
ffor precedente o offendcsso nos mclindrcs
nâtrioticoí.

iisBcinbléa protestou conlru ns palavrasdo Sr. Nuiicz, havendo o Sr. José Fcrnnn-
dez Gonzíiloz, cm termos enérgicos, profli-
gado o seu desrespeito ao mnis alto repre-
seritnúto elo governo hespnnliol eni nosso
paiz. O orador foi oppluudido c o Sr. Sa-
ninei Nuiicz deixou o recinto da sessão.

ltcsolvcu-.se, afinal, quo a votação fosso
feilii com a chupa apresentada pela junta
provisória, ficando cada eleitor cum a fa-
culdadc de riscar e accrcscentar outros
nomes.

Quando nos retirámos, fnziu-.se ainda a
apuração. A maioria dos votos, salvo ligei-
ras modificações, recairá ua chapa official,
assim constituída: D. José fl. Amocdo Do-
íniiigucz, D". Jcronimü Bello Hivern, D. Vi-
clor M. Bnlbua, D, Pedro lliosca, O. José
lllanco Amcijeras, D. José liouzns Gonzn-
lcz, O. Silvestre Campos, D. Enrique Car-
lés Ortiz, D. José E. Carreiro, D, Antônio
Castro, D. Manuel Castro üonzulez, O. N.
Castro, D. Eduardo Costa Gregores, O. Eva-
rislo Dominguez Souto, D. Davld Duriin,
D. Juiiii Estevez Vnzquez, D. Casiaho Fer-
unndcz y Alvarez, D. Venerando Fcrnandez
y Alvarez. D. José Fcrnandez Dominguez,
D. Caniillo Fcrnandez Carrido, D. José
Fcrnaiulez González; D. Alfredo Figueiras,
D, Juan Galei Sola, D. José Garcia Dar-
beira, D. Manuel Lopez Molina, D. Nicasio
Marline/, Fcrnandez, D. S. Marlinez, D. Ju-
lio Medinn, D. Juan Francisco Moreira Gon-
zalez, D. Manuel L. Pardcllas, D. Gabriel
Percz, D. Antônio Aurélio Perez Gil, D. Eu-
rique Pcrez Molina, D. José Picazo, D. Fran-
cisco Puigtloinech Colou, D. Casiniiro Santa
Maria, ü. Mnunel Senin, D. José Vazqucz
Ferro, D. Francisco Vidul Caulfins e D. Joa-
quim Vivas Martin.

Umavietoriadosallemües
contra os rumaicos

Irregularidades nos Correios
de Camdpuan

—•———
Preííesíos dos moradores

da villa
" 

CAMAPUAAi, 26 (Serviço especial da A
KüíTE) — A agencia tio Correio de C. Cam-
po tem recusado entregar toda a correspon»
aencia ao portador feita por particulares aqui
destinada. Vários interessados, reclamando,
foram ali sc/entes de que lia ordem da Di-
feclória geral para assim proceder.

>• Consta i^ue o commercio e o povo vão
endereçar um protesto encrgícò a quem de
direito.
——. - • —_Q^Bl ii ii

Café com milho
O. Dr, Francisco Tavares Junior, inspe-

çtor sanitário da Prefeitura Municipal dc Ni-
çllieioy, scientiíicou hoje ao Sr. Antônio
ífVigiisio da Paz, estabelecido com anua-
^.em-de—seecos—e—molhados—á rua Barão
üo Amazonas n. 76, moderno, sob a deno-
(íiihação rie «Minas Geraes», que é prohi-
bida a vencia do «Café S, Lourenço», da
Itonefacção. á, rua de S. Lourenço n. 113, por
ter sido encontrado no mesmo milho tor-
jaiki.

C que S. S. appreheiidci! no interior do
ilcgocio dous saccos e 21 pacotes de 500
rãmmas que se achavam occultos debai-
o ile uma cama.
tí——  i ****** ¦

Morreu o maestro José
Figueira

.- ¦ 
fATY DO ALFERES, 26 (Serviço especial

tíá A NOITE) — Acaba de falleccr o mães-
í.í'0 José Figueira Vasconcellos, director da
Valida musical paiyense,. Essa noticia causou geral consternação,;
,--. ¦ «n ¦—» '--,';;•."'.

a tesoura
"-©---«

NA BARRIGA
,,São yisinlios o mecânico Ccsar Moreno è o
éarltíiró Miguel Dias, residindo respectiva-

|;ÇWfl.ti5 nos ns. 382 e 391 da rua Frei Caneca.! Hoje, brigaram, entrando em luta ua rc-elfjeticia do primeiro dos lutadores, que, ar-
|mnii(lo-sc «Je uma tesoura, feriu o coiiteudor
|1.0 ventre.
vF?' preso, seniío a victima medicada nelaAs.^islciiüia,

f 

i "^>^" i ¦¦ ,i i in ,.

governador eleito do
mazonas chega a Manáos

t/MANA'OS 26 ÚV. A.) - Chegou hontembstn capital o Dr. Alcântara Bacellar go-içnador eleito c reconhecido do Estado 'sen-
Teeelndo por, grande numero dc poílticosliiuitiis outras pessoas, representantes deJjfltis as classes. A pedido do Dr. BacellarMo li.otive fcslns officiacs. Ap.ós o seu dos-ímiiarque, o Dr. Bacellar seguiu para o pa-Üleiò do governo, afim de cumprimentar o

ipvcniador do Estado, cohi quem confereu-*i0u longo tempo.
' ******

Üm estúpido crime em üuara
iiezia, Minas

0 festival do Boqueirão
do Passeio

O Boqueirão do Passeio, club do regatas silo
á rua de Santa Luzia, rcalisou esta tarde um
agradável festival, quo por motivo teve a in-
miguração cm seu salão ele honra dos retra-
los dos sócios beneméritos Srs. almirante
Alexandrino de Alencar, conselheiro Bodri-
gues Alves c conde Paulo de Frontin.

Não só o salão mas todo o cdificlo do club
apresentava um aspecto festivo de irrepre-
bcnsivel esmero.

O salão de honra, de feição pittoresca e
original, parn o qual deita elegante palco, cn-
cheu-se literalmente dc famílias, convidados,
sócios, etc.

No saguão, entre as yoles, canoas, ele, uma
banda dc musica da Marinha tocava de
espaço a espaço. Em torno, mesas bem dis-
postas c bem ornamentadas, aguardavam a
born de ser o chá servido aos convidados.

Lá cm cima, na sala de aspecto de cara-
manchfio, era executado o programma da
testa. A lím canto, o pavilhão do club cuco-
bria os retratos alludidos, que inm ser inau-
guratlos,

15 ao terminar o Sr. Alberto Teixeira, ora-
dor officinl do club, o seu discurso "Os beiic-
méritos", allusivo A inauguração, foi a ban-
ileira do club arredada e, entre palmas, nos
necordes da musica, surgiram os retratos dos
Srs. Alexandrino, Rodrigues Alves o Frontin,

Antes, iniciando o fcs.tival, aos assistentes
proporcionou momentos do csfusinnte alegria
o Sr. Norberto Bittencourt, que com humor
excellente, no numero "Mlscelanea internado-
nal", coutou episódios hilariantes aqui pas-
satlos a propósito du guerra. Cousas «íue sc
passaram entre italianos e allemães.

O resto da tarde foi dedicado ao concerto,
Cantaram trechos dc operas os Srs, Nasci-
mento Filho c Mario Pinheiro e Mlle. Isabel
Jnymot.

Os acompanhamentos ao plano foram fei-
tos pelo maestro Sr. Luciano Gallet.

Houve distribuição de prêmios das regatas
do Boqueirão e de lembranças. aos inferiores
da Armada Nacional, instruetores dos rescr-
vistas do club.

Inaugurando também os retratos dús mem-
bros-dn directoria do anuo cadente proferiu um
discurso, cm nome de todos os associados, o
Sr. Norberto Bittencourt.

Afinal, terminada a execução do progrnm-nm, fói servido o chá, e, em seguida, os acro-
batas Srs, Jorge Lopes e Itngibe Novaes fi-
zeram um pouco de gyinnastica, conquistando
applausos pela perfeição dos exercidos de
musculatura quo praticaram.

A musico, sem cessar, tocava sempre. For-
maram-so pares c no salão tiveriím jüício Uni-
modas dansas.

i ****** i i.

NOVA YORK, 20 (Havas) -Radiogpaphani de Berlim
communicando que as tro-
pas de von Falkenhavn ope
param juneção com as de
von nlackensen, segundo ali
se annuncia officialmente.
Q ultimo communicado italiano

ROMA, 26 (A NOITE) — 0 communicado de
hoje do Quartcl-Gcncral diz que no valle do
Adigo, na direcção ds aldeia do Sano e entre
Lopt e Morl, as tropas italianas fizeram alguns
progressos. A anilharia desorganisou as posi.
ções de defesa do Inimigo entre o Adige e o
Astlco. O Inimigo, em represália ao nono ef-
ficaz canhonelo, bombardeou Urslz, Montencro,
Dita e Gorizia.

Os aeroplanos austríacos lançaram bombas
sobre Apredo, Grigno e 1'rimolano, ondo umn
das bombas provocou incêndio em um vagão
de mercadorias. O fogo foi, porém, apagado
immediatamente. Os apparelhos inimigos fu-
giram á approximação de uma esquadrilha it».
liana.
Os allemScs projecíam novos at-

tentados
NO,VA VüliK, 26 (A NOITE) — Diiem, de

Berna haver naquella cidade a convicção de que
os allemães preparam um novo e grande "raid"
de "Zeppelln" contra Paris e Londres.;
Os navios allemães mexem-se...

NOVA YOltK, 26 (A NOITE), *• Rsdlogra-
phara de Berlim :"O Almirantado íuforma»"Na noite de quinta-feira c na madrugada de
sexta-feira, parte da esquadra avançou até a
foz do Tâmisa e canal de Dover, encontrando
apenas um pequeno navio de guarda, que foi
bombardeado c mettido o pique. Os nossos ns.
vios bombardearam Ramsgate e regressaram
lllesos á sua base." ,
Hindenburg na frente Italiana ^W-?j i

ROMA, 26 (A NOITE) — Assegura-se que von
Hindenburg visitará proximsmcnte a frente
italiana, cm companhia do general von Hoet-
zendorff, chefe do Estado-Malor au8fiaço,
A lista negra franceza augmenta i

PARIS, 26 (A NOITE) - O "Journal Offi-
ciei" publica hoje um supplcmento á lista ne-
gra franceza, contendo mais algumas dezenas
de firmas estrangeiras, com as qnaes é prohi-
bido aos francezes fazer negocio,
A carestia em Pari» ; V il I 1

PARIS, 26 (A NOITE) — Os boteis e rcslau-
rnntcs desta capital resolveram unanimemente
nuganentar 10 0|° nos scu9 preços, cm conse-
quencia de ter também augnicntado o preço de
quasi todos os artigos., . .
Mais aeroplanos para a Rumania. 1?: I i

LONDRES, 2G (A NOITE) -: Informam de
Bucarest que chegaram nli hontem de manhã
numerosos aeroplanos e aviadores inglezes, que
vão passar a servir no exercito rumaico,.-
A duqueza de Aosta visita os fe-. .,.^ ,;.

ridos'" ; ¦''!;;••¥-•
HOMA, 26 (A NOITE) br: A duqueza de Aos-

ta visitou os hospitaes de sangue na retaguarda
das linhas de freute, Intercssando-se vivameu-
te pelo estado do» feridos, com a maioria dos
quaes conversou.
O, capitão Beauchamps partiu do ,:.~.:...:

Roma para Paris i i
HOMA, 26 (A NOITE) -, O capitão aviador.

Beauchamps partiu, no trem das seis horas,
para Paris, Foram despedir-se dello numerosos
emigos, principalmente officiacs do Exercito c
da Marinha..

 perseguida porfranceza que .seduzira o marido, iiiulilisun
do-o, mandou-a fiubmc.llor a eximia medico,
sendo em seguida removida pnrn um quarto
particular do Hospício Nacional, onde deu
entrada A tardo,i ******* i ¦

O processo contra o
director da «A Paz»

de Friburgo
FRIItUIUiÓ, 26 (Serviço i-spoeint dn A NOI-

IE) ~- Na audiência do juiz desta comarca,
compareceu o Sr. Augusto Itibeiro, procuradordo Sr. Edmundo Paula, gerente do jornal "A
Paz", que se publica ncMii cidade, c assumiu a
responsabilidade du parlo iiiniiuscrlpta dos ar-
tlgos publicados conlru o director de Hygiene
da cidade, que estú processando o rcdiiclor-che-
fc do mesmo jornal.

Quanto A parto das trauscripções contidas
no mesmo artigo c que o autor do processoreputou olfcnsiviis ú sua pessoa, dcllas não as.sumiu o procurador do gerente n devida res-
ponsabiliiliidc, por sc tratar dc meras traus.eripções. •

FALLECIMENTO
Falleceu hoje na residência do Sr. Pedro Lo-

pes, leiloeiro publico, n sua pupillh o afilhadaUcmildes Peixoto (Pequenina). O pequeninoferetro sairá amanhã, An í) horas, du casa da ruuDesembargador Isidro 181, pnra o cemitério
dc São João Baptisla.

¦« '*¦>»—

Uma noticia que talvez
náo valha nada

Gurta historia em que resurge
uma personagem muito

nossa conhecida
Não absolutamente possi vcl!jps..»arewa  ... 

que o boato não disse uni or do sua graçatnzendo a sua "rentree" num periodo em*
que tanto se fala em convulsões, cm pro-pagandfls, cm possibilidade ntó dc tentativas
para unia restauração monarebien. Os fabri-caules,de boquejos estavam, entretanto, mu-dos e:quedo3. Era para sc descrer na con-

A divida activa de Minas
Dezenas e dezenas de mil

contos
BELLO HORIZONTE, 26 (Serviço especial do

A NOITE) ~ A divida activa do Êiitádó sobe A
importância do dezenas de mil contos. As auto-
ridades que entendem com o serviço de cobran-
ça de tamanha divida estão empregando esfor-
ços no sentido de ser recolhida aos cofres esta-
duaes, pelo menos, a maior parte da mesma
ovultailn divida.

i •*:*** *

O Sr. Altino Ar antes visita
Casa Branca em S. Paulo
CASA BRANCA, 26 (Serviço especial da A

NOITE) — Chegou nqui ás 9 horas e 45 mi
mitos, cm trem especial, o Sr. presidente do
Estado, acompanhado das suas casas civil c
militar, sondo recebido pela nossa população
e por diversos representantes das câmaras vi-
sinlins. As ruas acham-se todas enfeitadas. O
Sr, presidente visitará os estabelecimentos

)md9

Í-JÍOIJÍ2) ~ Honlim Á iTüS0 os?eclal da" públicos c a Santa Casa.; A' noite haverá grau-
l^rãi.eiseo Evnrislo'»iV.«flfi>rfts' °.m ÇW»i do baile. S, Ex. o Dr.- Altino Arautos acha-
Sra ¦!»% OlVeirn t!t£.0U v*no»,V«» «">- -» hospedado na casa do chefe político Dr.
fflafiive (Tiscussaó^ént f s l-0"- S0«uItJa- Não Francisco Carvalho. A's 16 horas o Sr. pre-
lho. EsKí^ffi^íífe^^Çf'^ 8ident0 <l0 Eslado ^vAVienlíèga dos diplomas
mk. 

Jtl-01"iao * Santa fias.%. íajlsceu nos prefeisoraudofi^^.jjavilhaoHÍFlõr-Ciiic---íiBé^i.--- ----- •".---•-•i.-.--6tí,.

A suecessão mineira
Sallistas e i viu vinhas*

BELLO HORIZONTE, 28 (Serviço especial
da A NOITE) —-. A imprensa do interior ngj-
ta o caso da suecessão do Dr. Delfim Morei-
ra, definindo-se duas. correntes i uma lem-
brando nomes ligados no sallismo. e a outra
apresentando nomes dó, grupo. ".Viuvinhas",

*t ****** *

Exposição de materiaes
era S. Gonçalo

O Dr, Nilo Peçanha, presidente 
'do-Esta-

do do Rio, visitou hoje no porto da Ma-
dama cm S. Gonçalo, a exposição demon-
strativa de materiaes e architectuta do Sr.
A, Fontes Junior.

A impressão de S. Ex, foi a melhor pos-
sivel, tendo tido palavras elogiosas para a
qualidade e formato dos tijolos apresentados
a exame. | ,

Também acompanharam o presidente Sr.
Nilo Peçanha. os Srs. coronel José Mattoso,
Maia Forte, secretario geral, Dr. OctaW.o
Carneiro, prefeito municipal de Nictheroy,
e seu secretario Dr, Maurício Moraiid, Dr.
Macedo Torres, chefe de policia, e coronel
José Ribeiro, coniinaiidantc da Força Mi-
litaií

A Câmara'. ^Imiicipal dt NiG.ther«?K (ei-sc
•Víainliw-i^sbliWv:--^

servaçao das nossas mais brilhantes trodi-
çoes, 1-elizmciito os nossas brilhantes tra-diçoes estão salvas, porque já podemos re-
fiistar, como numero indefectível do pro-gramma, que o boato surgiu c mula, ha va-nos dias já por signal, npoqueiitaiiiio os ou-vidos de autoridades «> de outras pessoa»
gradas;, .

Ignoramos, cntrelnnlo, e foi inútil todo oesforço despendido para apurnl-o, si o boatonasceu diis hpprelicusões dos pró-homens daRepublica, e ou si ns citadas apprelicnsões
nasceram do citado boato. 0 certo «5 queeste- existe, penetrante como r.m bom per-fume o espalhado como a luz elo sol. E
que diz o bom boato carioca 1 Que "ha
qualquer cousa no nr"..,

Essa "qualquer cousa", vago, 'imeonsis-
tente, imponderável, foi o desespero dn nossareportagem, que se multiplicou <mi diligeu-
cias e pesquizas para chegar a bem mesejui-
nhos resultados. As conspirações sérias se
fazem; aliás, com tanto segredo, que dei-
Ias só so sabe com precisão quando prodn-zenvos seus frutos ou, pelo menos, quandoestão qttnsl, quasi a produzil-os ; e das não
sérias as informações quo sc colluni servem
apenas para um entretenimento pouco dura-
douro e para o ridículo da policia. Hcsi-
tamos cm classificar « de quo queremos tra-
tar, por cautela, cuja innoculdade para toda
a espécie de enfermos está já sufficiente-
mento provada.

Ha um marinheiro chamado Dias Martins,
que so eclebrisou na revolta dos "dread-
noughts" e que, como um iiom personagemd- romance, volta a figurar de vez em quan-do ein situações mais intensas. E' nome
muitas vezes estampado nesta espécie de no-
ticias scnsaclonaes, aurcolado pela fama de
homem capaz de angariar e dirigir elementos
que resolvam perturbar a paz publica. Pois
esse Dias Martins de novo apparece, indicado
á policia como tendo revelado a varias pes-soas que estava incumbido do arregimentar

,de 150..a 200 homens para um "saísifré""
muito: sério. Outros sub-chefes da mashorca
teriam recebido ¦ egual incumbência, O Dias
andou | falando a operários, n empregados!
subalternos da Central,' a varias pessoas, Ain-
da limitem foi visto a eucervejar-se em com-
panhia 'de grupo não pequeno, num bote-
quim . da—Cidade Nova, E, emquanto isso,
fazia correr a versão de que ellc, o perigoso
revolucionário Martins, se achava quieto, nos
Estados Unidos, a cuidar da sua vida.

Não podemos precisar a importância que
a ossos revelações ligou a policia do Sr. Au-
reliuo: Leal. Bem consideradas as eousas e
falando com inteira imparcialidade, a situa-
ção da autoridade, num caso desses, 6 assás
delicada. <Si faz investigações mais sérias, de
modo a dar na vista, prende alguns cavalhel-
ros para interrogatórios, e a cousa so divul-
ga, a conspiração, quando ha de facto con-
spiração, aborta; mas nem Christo poderia
talvez: evitar-lhe um formidável ridículo. Si
não dá credito no boato e deixi. o marfim
correr, pôde arrebentar a bomba e o mais
doce adjectivo que apanha é — inepta.

Eis por que, talvez, ns autoridades se ue-
goram, a' nos prestar qualquer esclareci-
monto, o que não impediu que soubéssemos
que os informações levadas no palácio da
Relação não se limitaram a declinar o nómo
do_ supra mencionado íicróo da revolta de
João Cândido e foram muito além, nttin-
gindo n altos personagens, cujos passos estão
sendo acompanhados por exccllentcs perdi-
guciro.s.

Mas,.-francamente, sò para não incorrer-
mos no peccatlo de omiltir informações euie
devemos ao publico oecupamos ospaço com
estás historias, que não tôm sjqüe.r o mérito
da novidade. Ainda ha dias houve boatos
parecidos, que foram immcdiata o formal-
mente desmentidos, e chega a ser Litigante
insistir neste assumpto. O pcor, porém,
para nós, como para a policia, é quc a
bomba pôde mesmo estourar, por unia fata-
lidado, produzindo a perda do um "furo"
que é capaz tle tornar-se sensacional, assim
como c.susceptível de ser nlti-ibiiiilo á fun-
lasia dc jornalista dcsoccupailo, na quie.tu.de
niprnii de um domingo, li, assim como «s-

, sjiii, abi fica a pouo» qu» soubemos. ^

Foi este
fectiiiiilus no Dcrby-1'.lub:

!• pnreo r- 1.500 melros -Cunerjim: Vim-
(tiiurdii (l>. Vau), 1'alla (Torteiol l), llallla
(1). Suarei), Espanador (A. Olmos), lllstorl-
co (E. nodrijtltex) o Dnvles (I). l-errelia).

Venceu Davios; em li" .Vanguarda o cm 3'
Utilllii.

Tempo, 101" Ji2.
Poulos: lllítmo; duplas, r^iOO,
Movimento do parco, -1: lOItfOOO.
Infollcisslma salda, em quo Dnvles foi ra-

vorecldo eni mais do dous corpos. O repre-
sciiliinte do Sr. Domingos Pereira, com tal
vantagem, não tevo dificuldade oni vencer
como «luiz por dous corpos, No começo dn
corrida Poliu oecupou o segundo logur e Es-
pitiiiiiini' o terceiro, cedendo estu collocuçilo
u Histórico ms curva «lo Turf-Club. No final
do parco Vanguarda o Bnlllii avançaram, cou-
seguindo iiquellu a segunda collocaçflo por
corpo o melo deste, que foi terceiro.

2'' parco — l.r»Ul> metros — Correram: Dy-
iiamito (J, Coutinho), Dletiiduiii (A, (Jlmos),
Estilhaço (D, Ferreira), Donau (.1. Alonsu),
Diitiiiiinlo (Cliiu«li«») c Escopeta (U. Sunrcz).

Venceu Dohnu; em 2" DJnninnle c ciii ii"
Dyjiumitc,

i Tempo, 100" -15.
Poulcs: 240900JD; duplas, 1:107$200. Mo-

viiiicnto do parco, G:15."í?U00.
Pulou uu ponta Estilhaço que, pouco dc-

pois, abriu grande luz. Seguiram o "lcadcr",
á saidn, Dlcüidürõ. c D.vuamilc, quo coiisct'-
varam as respectivas posições alé a recla do
rio, onde por ellas passou. Na entrada dn
recla final já EstilhnçÒ eslava balido, lutuii-
do Dicladura, Donnu e Dynamilc, ús quaes
se veiu juntar Dinjnnntc, parn conquista da
victoria. Esta pertenceu por pescoço a Do-
nau sobro Diamante, que foi segundo a cor-
,po c meio de Dynamitc, terceiro.

3" parco — 1.601) metros — Correram: Ma-
jc^tie (D. Ferreira), Zellc (11. .ütuz), Trunfo
(D. Suar.cz), .Tagiineo (A. Olmos)', Maipu' (E.
ltoilriguez) c Dtonéa (.1. Alouso).

Venceu Trunfo; em 2o iliigunço p em «P
Zelle.

Tempo, 107".
Poules: 23*000; duplas, 90*500. Movimen-

to do parco, 0:111*000.
Trunfo despontou na partida, por ellc logo

passando Majestic, Dionéa o Maipu', que nes-
sa ordem correram até o Itaniaraly, onde
Zelle investiu para, nu recta do rio, assenho-
rcíir-se da ponta. Zclle pouco tempo coiiser-
vou a ponta, pois que Trunfo investiu, por
sua vez, c, já ú altura da recla final, esta-
Vil de posse da principal posição. No final
Jagiuiço avançou muito, derrotando Zellc.
não o conseguindo, porém, quanto a Trunfo',
que venceu bem por meio corpo. Jagunço foi
segundo a tres quartos de corpo dc Zelle,
terceira.

4o parco r— 1.609 metros — Correram: FIn-
jnengo (L. Araya), Stromboli (J. Coutinho),
Iusignia (D. Suai-ez) e Scamp (Michaels).

Venceu Insígnia; em 2" Stromboli c cm
3' Flamengo.

Tempo, lOti".
Poules: 2li§600; duplas, 38*900. Movimento

do parco, 10:387?000.
Insígnia pulou nn ponta, seguida de Scamp

c Stromboli, ordem esta que se manteve até
a recta do rio, onde Stromboli e Flamengo
derrotaram Scamp, o que o primeiro delles,
pouco depois, também fez com relação n Iu-
signia. Na recta final Insígnia rcaccionou e
quasi no final derrotou Stromboli, com esfor-
co e por cabeça. Stromboli foi segundo, a
dous corpos do Flamengo, terceiro.

5o pareô — Grande Prêmio Emulação —
1.700 metros — Correram: Argentino (E. Uo-
driguez), Pontet Cnnet (D. Ferreira), Bat-
tery (A. Fernandez), Pierrot (J, Coutinho),
Ornatinho (Waldemar), Pcgaso (Zabala) c
Sultão (Le Mcner).

Venceu Argentino; em 2» Pierrot e cm 31Sultão

A sua fundação
ltealinmi-10 A tardo, á ruo liarão dc São Fc-

lix n. 1(1, umn iin-iidi- reunião tle proprlidnrln»
(lu vuliluulos. Nchso nsscinblén foram lldus u
iliHeiitlilos os estatutos que regerão o liovol
liistlluiçáo. Piesldiu a hessão o Sr. JlIllillO
Mendes, director dn Empresa Transportes o
CoiTiingcUH, i|ito convidou para r.ccrctnrlal-o
ns Srs. Alberlo Ferreira, roprosontanlo da
fliinii Pinto & Filho, e Mucliudo, da Empresa,
dv Águas Gazozan Hilz.

A leitura dos ostnluloa durou cerca dc duas
horas, sentiu do iiistniitu n iiistiuitc Intcrrnui*
pitlll por divei-hos rcpi-e-scntiiiitch dus cmpi-e-
sas quo .se vão reunir ngorn nessa sociednde,
que defenderá o.s sous lnlcri-s."cs. O Sr. Ilritt»,
proprii-.lariti dc "niiilurlnliiis", oecupou dlvcr»
sus vezes a attenção tia nsilsloneln, íiiostran-»
do o vniitagom du orgairlsaçãó tia socletlnde o,
niiii.1, commctitiiiiilu larganu-iilc os esiatutos,
principalmente un parte relativa A intlcinnl*
snçno pnr avarias cm vehiculos rcgisliulos no
Centro. A' liora cm que iloixúnios a Soclcdn-
do dos Cnchciros. onde sc verificou a reiiujáo,
ia se proceder á oleição dn dlrcctorln do Ccu-
tro dos Proprietários do Vehiculos.

Estào na miséria os npo-
sentados iecleraes 1 esi-

dentes em Minas
BELI.O HORIZONTE, 'H\ (Serviço especial dn

A NOIT1Í) — (>s jornaes rcclnmnm contra o
neto da cómmissúo dn Cninara Federal pren-
dondo o projecto que inunda abrir o credito
Bupploiúcneiir necessário parn ó pagamento
dos aposentados, que estão, nqui, se-m receber
vencimentos lia sete mezes. nclinndo-se alguns
cm verdadeiro eslado dc inlscrln.

^«í«-

O Gymnasio S.Joaquim, de
Lorena, S. Paulo, encena

seu anno lectivo
LÓRENÃ, 20 (Scr.vlgo especial dn A NOITE);

— Solemne o neto de encerramento do nnno lc-
ctivo elo Gymnasio S. Joaquim, com a entre-
gn dos diplomas respectivos a oito lincharei
Inuilos. Discursaram o orador dn turma Al-
pheu da Silveira o o paranymphp Ur. Pio 01-
toni. IIouvc depois entrega dos prêmios Oitit-
eilio Nunes c padre .losé Fonsono. Seguirnm-sc
sessões elo musica, literária c cincmnlogra-
phica.

,n^!!n_K_^a_ra3C7:___c-,.'i'ji"'íai

COMMUNICADOS

Tempo, 104" 4,5.
Poules: 50$O0O;; duplas, 1!1G?300.
6° pareô — Venceu Camelia (Claudio'(; cm

(A. Olmos) c cm Estillclc

(¦Michaels),
Marvellouj

2o Cangussú'
(J. Moraes).

Tempo, 108" 2,'5.
Poules: 12Ç800; duplas, 31?SO0.
7o parco—Venceu Guido Spano

em 2" Atlas (D. Ferreira) e cm 3
(P.orlrigucz).

Tempo, 112" 2 5.
Poulcs: 24.Ç800; duplas, 29ÍI0O.

FOOTBALL
Ia DIVISÃO

Fluminense x Botafogo
Na ampla praça de Sports da rua Guaiiaba-ra encontraram-se esta tarde cm niaícli dccampeonato os primeiros c segundos tcams doscluLs acima.
Grande numero ele pessoas dn nossa mais altasociedade applaudirain os combatentes.^ -
O resultado gcTal foi este ; '
Primeiros tcams \
Fluminense — 3. 1
Botafogo — 3. 1
Segundos tcams":
Fluminense r— 1,
Botafogo — 2.

Aincrica x Bangu'
O campo ela rua Campos Sallcs foi o localcn^ que se feriu esta outra dupla peleja.Era este um match anciosamente esperado,

acorrendo n assistil-o iniiumcrns pessoas, queencheram ns amplas archibancadas.
Em ambos os teams o encontro, que terminou

pelo resultado abaixo, foi bom.
Primeiros teams :
America —• 2.
Bangu' ~= 1.
Segundos teams :.
America ¦.— 4.
Bangu' — i.

2* DIVISÃO
Palmeiras x Villa Isabel " . ' .

O encontro entre esses concorrentes, queempataram no primeiro turno, era por isso
mesmo esperado com certa anciã nos meios
sportivos. Ellc satisfez a expectativa do pu-blico, que encheu us amplas archibancadas do
S. Christovão, em. cujo campo se rcalisaram os
dous matches, terminados com este resultado :Primeiros teams ...-,. ..._..

Palmeiras — 2.
Villa Isabel — 2,:
Segundos tcams i
Palmeiras — 2.
Villa Isabel .— V.

. Mangueira x Carioca ;_ I
. Foi este um dos bons encontros da tarde, í-ca-

Usado no grouud/do Flamengo. Regular nume-
ro dc assistentes presentes ao campo applaudi-
ram as peripécias da forte luta cm que se em-
penharam esses dous nntagonistas,

Verificou-se no finai.ja.scguinto resultado T
Primeiros teams ~~~ 
Carioca —: 1.
Mangueira -=r. 0,-

.;.-.,.-::. 3" DIVrS.vw - -i
"iTr- S. C. Brasil x C. P.. IcaiõTi)» 

' 
j

O campo do Botafogo foi o local csíMíiíiío
para esse encontro.

O cnthusiasmo que vinho despertando esse
encontro c u collocàção dos dispulantcs no
campeonato actual fizeram dello uni do» mnis
animados e dos melhores matches^da tarde dc
hoje. " 

"" .."^y
Foi esle o resultado geral p
Primeiros teams ,
S. C. Brasil — 2,
fí." R. Icaraliy — l.-
Segundos tcams :
S. O. Rrasil —. 2.-
C. a. Icaralgr. «n >«

E' iiidiscutivel que
nossa casa tem a
supremacia na con-
íecção do inobiliai-ió
artístico, moderno
e coníortavel.

Leandro Martins & Ci
OURIVES, 39-41-43

OUMDDK, 9395.

9, Largo da Carioca, 9
(Junlo ao portão da Ordem)

Moveis a prestações, Canas para mobília, 0 pera;»
OoÇooo. Olc-udus dc o,üo c o,7o, metro 3$5oo ciSuou.

— ii i _———iiuiii ¦ *************** ******** *******

Bexiga, Rins, Próstata eüretlii a
A Uroformina, precioso nntiseptico desin-

feclante c iliuietici», niiiito agradável ao pá-
laelar, cura as doenças desses órgãos. Deposi-
to: Drogaria Giffòni, rua 1" dc Marco, 17.
i i ni ii» _¦_———————»—- *******¦—¦————****** * i *******——**•******

Bellos moveis ^_
A' VISTA. E A PRASO

Le Mobilier
31RUA CHILE

A INDEPENDENCÍ/V
MOVEIS. Rua do Theatro n. i .

O Lopes
li' quem da a lortiina iruo j rápida nas loteria; e oí/e<;

icce maiores vantagens uo publico.
Casa matriz, rua Ouvidor 151 — Filiaos Ouvidor

181; QuiuinJii, 7Uj Primeiro de Março, h'ò; L, Kslaoio da
Sá; bíJ; Ccucral Câmara, Ü03. — S. Paulo; rua Quinze
iilojKõvcinbro, DO,

¦ -¦¦»

Francisco Alves Rabello
BAUKA 1)0 PIUAIIY

Mariniiiia ltabello dc Mesquita, Al-
ber.tp Alves Rabello, João Alves Un-
bello, sua esposa c filhos; José Alves
Leonor Rabello Heis, Maria llabello
Barbosa c filhos, Elisa Rabello Dins,
Leonor llabello Dias, Maria ltabello

Teixeira, Adelaide Rabello Moraes, José lln-
plista Linhares e filhos, César Augusto Tci-
xcira, Augusto José tios Heis e filhos, Ed-
mundo de Moraes e filha e José Alves do
Nascimento Dias c filhos agradecem a todas
as pessoas que acompanharam o enterro do
seu inolvidavel esposo, pac, sogro c avô
FRANCISCO'ALVES RABELLO e dc novo us.
convidam a assistirem as missas tjue serão cc-»
lebradas por nlma do mesmo finado, terça-»
feira, 28 do corrente, ãs ü horas, na capellai
de S. Bcnedicto, da Burra do Piraliy. Por
os.te neto de religião se confessam, antee-i-
pjidaineiité, gratos. i

Manoel de Barros Taveira
Lúcia Adelaide Taveira c seus fi-

lhos mandam resar segunda-feira,
27 do corrente, na matriz da Candc-
laria, ás 9 lj2 horas, trigesinio diai
Üo seu fallccimenlo, uma missa pel»
eterno repouso de-seu marido c pao.

MANOEL DE BARROS TAVEIRA, c para çsso
acto de religião convfiiim os seus amigos:
o parentes c agradecem a todas as pessoas
que os acompanharam nesle transe doloroso.

f
€lemiltles Peixoto

(PEQUENINA)
0 caroncl Pedro Lopes, leiloeiro iics-j

ta praça, convida os seus parentes, ami*
gos e conhecidos a acompanharem os res-
tos mortncs de sua püpllía c tifilhàdõj
nmanhã, segunda-feira, ás 9 horas,
saindo o feretro da rua Dcscmbnrgiu

dor Isidro 131, Fabrica das Chitas, para o cc*
mltorio dc S. João Baptista.

Orlando Sampaio Mattos
'(BAHIANO).

Opliclia Cristofaro convida as pes-
sons do sua ãmisade para assisUrcnji
i\ missa que mauda resar amanhã,
27 elo corrente, na matriz da Gloria,
ás 8 l|á horas, por alma de seu. «nio-..
rído o saudoso noivo ORLANDO, des-

d0 ji aijrftdcconí© As. pessoas que compare*

I

1
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Suxanno Deiprét-Annle

Vernoull-bugné Poo
A uri Uin i|iio d a Sra. Suiniuie DesprH

tini/i unindo nrtUtn, dn» motores artista* com
quu ura vuiila a seenu frniiceia, fleu ainda á
litirle destas e ocrupaiidu Itigiir de evidencia,
lielii sen pmlcr de rcollmiçAu nn «rio de re-
lireseiilnr. Ninguém negou, ale hoje, suu
obra tlg crcoçAo trabalhando quaesquer per*
sonageni, novas ou velhas personagens, so*
liretitili» miuellii» eujn mlssiTo no drama 4
fuicr triuinpliur sempre uma Idéa superior.
A tortura da Sra. Suzanne Després, afim de
nflo repetir quem quer «íue. nutes deliu, haja
interpretado lul ou qual figura do thentro,
cresce, avulla de proporções, no estudo psy-
chn-nhysiologico dn "persoim dronuitis", cujo
destino, antes de nutrem, lhe cabo conduzir
através do nulco. Kxlgc-lh'o, nfio uma vahla-
do mesquliilin, como, acaso, entendam mui-
tos — sim, muitos I — mns sua consciência
de artista de ser "cn dednna" do typo apre-
sentado pelo dramaturgo, E' Isto. afinal, o
quo so apura observando as numerosas crea-
«úes dn Srn. Su/aniie Després, desde mesmo
• "tinido do Christinc de Suéde", que rccl-
l«iu pnrn obter do Sr. l.ugné Poe o "engage-
mem" uo "L'Oeuvre" e "debuler" no llicn-
tro, atei sun Interpretação do "llamlet" —**fitre coniplct diius riiieomplet" (Hugo", dos
•eus ullliiios trabalhos e um dos de mnis nl-
ta significação cstlieliea e artística. A soclc-
dado carioca que freqüenta theatro mio co-
nhtfcc almln u iiiterpreliiyão qiíc n Srn. Su-
eanne Després dá ao príncipe dliiumiirqucz
le.uci), ''melancólico", errante, sueciimblilo ao
peso dc sua missão falai, A creação desta obra
(lata de pouco antes de cair sobre n Eurnpn o
eycloiic de fogo quo a devora..., e a ultima
visita ao Hio da interpreto sliakcspcnrcnnit
fica para atras de 1009. Foi então e numa¦'tournée" mais longínqua, no velho Lyrico,
que a nossa platéa viu diversos dos traba-
Ihos magníficos da Sra. Suzanne Després,
justamente aquelles feitos nn subida no lo-
gar cm que essn grande artista sc encontra
na scena franceza, entre outros nn "Phédre",
em "Sapho", cm "Moima Viiniin", nn "Cn-
sa da lloneen" c esse "Poli de Carotto", dn
obra prima de egual nome, de Julcs limarei,
li foi esse neto dc delicadezas, em que n sof-
fredorn ibsenian.i é extraordinário, quo hon-

, tem elln offercccu A sala literalmente cheia
do.Muiileipul, como rcmtilc A terceira "fcle"
final da série organisada pnrn o Brasil peloSr. Lugné Poe, cm beneficio das victimas du
guerra. A Sra. Suzanne Després dedica o
maior carinho Aquella personagem que", A
primeira vista, não passa dc um nada. "Poli
de Cnrollc, ce lype curictix de 1'enfnnt In-
telligcnt, surnois et falalistc, est entri «laus
les meinoires et jusque «laus les locKions,
Lo "Poil «Ie Carotle", tu fcrincros les pòulcstous les soirs" est égal cn vérilei burlcsqiiè
àux niots les plus fameiix des cometiiè r cé-
lebres, et 11 cn est a In fois lc Cyrono et
lc Molléíc, et celte giilérc ne lui será pasvolée" — dil-o c comnicntn, porém, Remy dc
Goiirmout. De feito, a Srn. Suzanne Després
compõe o typo physico talmcnte o desenho
de Maillaiul c Dudouyt c peneira fundei a ai-
ma de "Poil dc Carotle". Faz bem ver e ou-
vir a artista, cm tão singular papel, viven-
do-o com tòdii justeza no relevo que lhe deu
o estranho "chasseur d'images", com«> clle
próprio sc dizia, o autor de "L'Ecornifleur".
Ao lado da Sra. Suzanne Després, desempe-
nhando os papeis de Mme. e Mr. Lepic c
Annelte, estiveram A vontade Mme. X, cie-
mento estranho A pequena "troupe" do Sr.
Lugné Poe, o director de "L'Ocuvre", e Mlle.
Anule Verncull. Antes de scr representada
aquella obra prima dn literatura thcntral
franceza, o Sr. Lugné Poe falou com espirito,
leveza, "Du traiu et de 1'cntrain françois",
recitando versos de Rollinat, Salis, Ch. Crós
e Donnay, representando tambem a grandesecua de "I/Ecole des Femmes", de Moliére,
com Mlle. Vcrneuil; a Sra. Suzanne Després
recitou,-com apuro de arte, versos admiráveis
de Verhaeren, ju1« Jony c outros poetasde "Le Chat Noir"; e Mlle. Vcrneuil recitou
poesias c cantou e dansou diversas adapta-
ções musicaes e chorcograpliieas. O program-ina da ultima "féte" do excellente trio ar-
tistico — ..Suzanne Després-Annio Vcrneuil-
Lugné Pne terminou, com applausos de toda
a sala, pela exhibição do "film-pastiche" de
Rip: "Poil dc Carotle cn Poilu". c~ E.De M.

Ecos e novtdadesI'l>rrive- a-U£ltep
contas(Correspondência)

**í*r. reduetor doi "E-coi • novidades" dn
A NOITK — Multo grato A generosidade dn
acolhida qua leve, por parto do vosso Jornal,
minhii raita-prutesto, a propósito da ene-
eucflo official do nosso byniuo nacional, com
alterações introduildas pelo encarregado dn
mesma, na festa da bandeira, no edifício da
Prefeitura, a 10 do corrente, sem querer delia
abusar, sou forcado • vir procurar-voi em
vista da, para nos humilhante, declaração do
professor Sr. Enrico Borfongliio, de haver,
oe facto, introduzido Iflss «Iterações, pelosmotivos injustificáveis que expôs, só admls-
slvel-i entre nós, ondo não se respeita, nem
me-uno a tradição.

SI for ndopl.ulii pnra as oulros eonsns nos-
sas egual critério, nfto scr-t do estranhar-se
que tini dln npp.iiiv i o pavilhão nacional
liinbom alterado por "algum fazedor de )wn-
dclrn", quo entenda que a posição das est rei-
In* do nosso cruzeiro esta errada, o deve
ser oulra.

O nosso hymno «5 um so, é sempre o mes-
mo escrlpto por Francisco Manoel, com o
rytlimo que nos vem cinhulundo desde o ber-
co, sendo fulsn a idén de "hymno novo" pe-
lo professor Dorgonglno cllndn, pais a nova
letra que Impuseram A musica não a deve
modifienr, devendo aquella, sun, so subordl-
liar a esta.

E* esso commcntaii.i, Sr, redactor, que vc-
nho pedir fazer A carta que piihlIcustCH, afim
de «ue seja evitado o ahn.-o do citado pro
fessor,'. roo confesso do "Ics.i pa'iia",

Sou com eslimn e consideração seu ndml
rntlor — João de Oliveira Freitas."

DORMIR
numa cama «Bcrta» é prolongar a
Ml. Uruguayana.

vida.

mnm——o-

Um naufrágio na Guanabara
-—i

Sossobrou um cahlque mor-rendo um dos tripolantes
Regressaram hontem, ús 18 horas, de Ni-

ctheroy, em um cahique, Arlindo Martins da
Cruz, de 10 annos de edade, residente á rua
Joaquim Silva n. 47; Alberto Pereira Lopes,
morador & rua Joaquim Meyer, e Firmino
Marques Ferreira, soldado da 3* companhia
do 4'' batalhão, quando, devido ás vagas pro-
ypcadas por uma barca da Companhia Can-
tareira, aquella embarc.içiiò sôs-obi ou.

Como não soubesse nadai, o infeliz soldado,
que é casado e deixa uma filhinha de tres
aniiqs, pereceu afogado, tenilo sido os seuscompanheiros salvos por Annibal Santos eOetavio de Almeida, marinheiros da barca"Sexta'!g que os conduziram para a visinhacidade tle Nictheroy, onde foram apresenta-
dog< k policia fluminense.

Firmino Marques, vietima do naufrágio,
devia receber dentro de breves dias umaherança dc lOrOOOfÜOO.

A propósito desse triste faclo recebemos
ac Nictheroy o seguinte tclegramnia:"Passageiro da barca que acaba de soceor-rer os náufragos na bahia, testemunhei um
barco a vela arvorando a bandeira allemã
passar indifferente pelo logar do sinistro,onde ainda sc debalia um naufrago =- Nu-lies da Silva, advogado."
*¦ ¦ —•»— i

Os ladrões!
—»

Uma punga — Uma prisão —
Roubos apprehendidòs

_ O despachante da Alfândega Sr. AlfredoBorges Guimarães, residente A rua AffonsoJciin.i, foi. ao enterramento de um amigo,que devia sair da rua Santa Alexandrina. De-vido ao accumulo de pessoas, foi mandado
para a casa um agente dc policia. Nem assimos ladrões descansaram. O Sr. Borges Gui-inaraes, dc repente, sentiu-se roubado na car-teira, eom as Iniciacs em outro A 11, documen-tos de importância, duas cautelas e certa
quantia em dinheiro.

Deu queixa á policia do 9° disti'ictó;j
Pela policia do 0o districto foi preso o la-rapio Alberto Ferreira, que, como foi noticia-«lo, furtara do Dr. Ncstor Aseoli, em sua re-

Sffirv" íl,a topnmW 134, a quantia dea.oüOijOÜD. Lm poder de Alberto encontrou apolicia 4,)0-'?, e escondidos sob uma. pedra,na rua, no largo tle São Domingos, 5008000.O resto diz elle ter gasto.

, O agente Januário appreíieiúleii hoje v.vinsüppnrclhos clectricos, jóias, roupas e dous ca-
canos liclgas, que estão na delegacia do 6odistricto.

mt— i

Prophecia dos
sonhos

Um joven morre tra'
gicamente na lagoa

Juturnahyba
Era sempre um mesmo sonho que o rapaz

tinha. Apparcciam-lho uns abutres, quc vi-
iihani voando, voando,
poiisavnm-IIic sobre o
corpo e, is bicadas,
rasgavam-lhe a carnfc.
Lm casa, contava o"sonho cxquisito" quc
o perseguia. Uma ami-
ga da familia, num
velho livro italiano
que explicava os so-
nho», encontrou i —
"Abutres: — Desastre
— Morte. *•

Resolveu o Joven
uma viagem no Rio.
Partiu dc Campos, cm
companhia de Mmc.
Scriiphinri de Mnistre,
que, no caminho, re-
cordando-se dos so
nhos de seu compn
nheiro, desistiu da
viagem e voltou.

Seguiu só Felisbcrto
Brum. Dc volta, entre
ns estações de Caplva-
ry e Juturnahyba,

atravessando de um vagão para outro, caiu
numa ponte sobre a lagoa Juturnahyba. Fe-
rido, com o choque, ainda assim nadou lon-
go tempo. O trem foi parar adeante. Quandoo retiraram, o infeliz joven já era cadáver.

Real)sou-se a prophecia dos sonhos...
O corpo foi transportado para Caclioeiro de

Itapemirim, onde baixou á sepultura.
Fclisberto tem no Rio, dous irmãos, os ne-

gociantes, senhores Domingos e José Brum,
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O joven Felisbcrto

Brum

— CRE0S0TAD0 -
Dronchites, tlouqui-
dão, Asluina, e tu-
fcereulose pulmonar.

Da Ernesto 80X7ZA. Primeiro de Marco 14
¦ m— ii.

RHDM
0 conflicto da estação de

Quintino Bocayuva
Noticiámos um facto oceorrido com o ara-

be Martinho Elias, em Quintino Bocayuva, e
no qual, pelas informações da policia, era
Ellas o aggressor, e por outros o aggredido,
pelo rapaz dé nome João Bastos, conhecido
por "Babiano". Procurou a A NOITIS o Sr.
João de Deus Lacerda, residente á rua Ame-
lia n. 102, affirmando ser "Bahiano", seu
empregado, um rapaz morlgerado e de bons
costnmes. O aggressor, segundo suas infor-
mações, foi mesmo Elias.

i ma— i
Doenças do apparelho dlges-tlvo e do svsíema nervoso. —

Ralos X. — Dr. Renato de Souza
Lopes; rua S., José, 39, de a ás 4,

Livros novos
ps editores ja avultiim, felizmenle.nos dr-«iilof- mais adeantados do Brasil. Ha; mesmo,É® -JCiio interesse na industria do livro, aprovei-

y liindo-so assim o «pie a literatura, as artes e«s scicncias contemporâneas tôm «lado a ciiri-«juccer a historia pátria. São Paulo, agora,flpparece tambem como um centro de grandedesenvolvimento na industria nlludida, e, deJa, vem-nos um dos primeiros trabalhos edi-tados pela firma C. Teixeira & C., com o vo-
Jume de Mncio da Paixão — "Espirito Alheio"

-——4§píe0*!í-.>s..j! Jinecdotas de gente de tlieatro)'!''Espirito Alheio" è um volume tle apreciadas

Íihroiiicis 
do literato campisln, dc cor muito

ocnl, apreciando fados e éccoírciiciás nos-
Hás ,'iliMvt's a vida tliealral.

O resultado do exames na
Escola Superior de

Agricultura
Terminaram os exames geraes da Escola Su-

perior de Agricultura e Medicina Veterinária,
de Pinheiro,

O resultado foi o seguinte: t'-«•;-;-"
Io anno (communi aos dous cursos) — Ap-

provados: Thcophilo Custodio Ferreira, Dio-
medes Wnllerstein Pacca, Argeniiro de Olivei-
ra, Balthazar Alves Dias Júnior, Bemvindo de
Novaes, João Lopes Pinheiro, Djalnia Eloy
Hccs, Sylvio Torres, Homero Passos Werneck
de Carvalho, Elder Coelho Walter Passos Wer-
neck dé Carvalho, Antônio Martins da Silva,
Arthur Hollanda, Américo de Miranda Ludolf,
Benedictò Pereira Nogueira, Canuto de Sá Pd-
xoto, Jayiriè de Paula Pessoa, Eugênio Ger-
mano Bruclc Arykeme Augusto de Almeida
Rodrigues, Silverio Corria Cardoso, Fran-
cisco Fernandes Barbosa, Rodrigo Mcira
Tannjura, João Henrique vieira da Silva e
Luiz Barbedo Filho. Foram reprovados tres,

2o anno (commum aos dous cursos) — Ap-
provados: fiaymundo Accioly Borges, Eduardo
Bibeiro de Queiroz, Cicero de Moura Nelva,
Francisco Alves da Rocha, Hermes Cunha de
Barros Lima, João Maurício de Medeiros e
Benjamin Vieira Cortez. Foram reprovados
sete.

3o anno (curso de médicos veterinários) —
Approvados: Antônio Teixeira Vianna, Taylor
Ribeiro de Mello, Jorge de Sá Earp e Moncyr
Alves de Souza.

8" anno (curso de engenheiros ngrono-
mos) —• Approvados: Antônio Francisco

Magarinos Torres, Durval Martins Villela,
Alcides de Araújo Brito, Oetavio Brandão
Caldas, Antônio de Brito Araújo, Antidio de
Brito Guerra e Annibal Ribeiro de-Mello.
Reprovados: tres.

4o anno . (curso de engenheiros agrônomos)
— Approvados: Admar Lopes da Cruz e Al-
cides de Oliveira Franco.

1 ¦**!»>¦ 1
Dr. Edgar Abranles SgSSSl
pelo Pneumothorax — Rua S.; José 206, ás 9
horas.-

11 mama* »• ••• < -

Os suecessos de Itabira
do Campo

Reccbemoe hoje, dc Itabira'do Campo, em
Minas, o seguinte tclegramnia:

"Domingo, 19 de novembro, um "grupo infe-
rior a 60 pessoas fez o enterro de mera troça
do agente da estação da Central, daqui, Libera-
to Goinide, em represália aos scus actos dc
prepotência contra o commerelo c o povo.Esse funecionario está antipatliisado e mal
visto neste logar, O enterro correu na melhor
ordem, não havendo nenhuma depredação, nem
desordem, ficando desmentida a noticia cn-
viada daqui para Bello Horizonte, rr. Os ita-
birenses.."- *'" ^ v' "*¦' ' * v

Dominaò, W& Novembro iTè l^ífi , ..

"»NÍ
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tiroteio è mortes em Lagoa
Vermelha, no Rio Grande

do Sul
Escreve-nos o nosso correspondente em La-

6oo Vermelha, no Rio Grande do Sul 1
"Por questões de honro de familia, Inlml-

saram-se Juveneln Chaves e seus IrmAn • com
Antônio M. Caslllhos, sub-delcgado de poli-
ria do 2* districto. e seus filhos Ernesto, Jor-
dSo e Procopio. Houve dn parte do Mtb-delc-
Kado ainvae.M de tomar a .luvenclo Chaves as
armas de «111c nndnvn munido, Já nn prevlsilo
dc uni conflicto. Sabedor dostti amenç.i, Crês-
cencio Chaves, irmão de .luvenclo, c residen-
le cm Campos Novo», Santa Cutharlnn, eserc-
vcu ao sub-delcgndo umn atrevidhstinn carta,
na qual promcttia vir a este município com
capnngns para ajustarem contas. Aprazavu
pnra 15 de outubro, dia cm que se rcnlisnviun
umas corridos de cavallos, a duas léguas do

fiasso 
do Barracão, divisa deste Rifado. Nos

inmcdinçíics du rala reside o sub-delcgado.
Este respondeu tambem por curta e lio mes-
mo tom,

No «Ilu marcado eslava o suli-tlclei-ditlo na
rala, em uma barraca, com scus filhos, quim-do chegou Crescendo, acompanhado do seus
Irmãos Eugênio c Leandro Chaves c capim-
gas. Ao saber dn npproximatáo do grupo, dl-
versos cidadãos tentaram evitar o conflicto,
demovendo Crescendo do seu Intento. Já
este necedia no empenho dc seus omlt,.?* queos tem, c muitos, quando Eugênio, no intuito,
parece, de ajudar a impedir o encontro, ue
npproximou da barraca de Antouio Castithos,
parn, segundo declara, pedir-lho c aos filhos
quc sc retirassem. Mas, ou porque outras fos-
sem realmente as suas Intenções, 011 porque
não empregasse expressões convenientes,
rompeu com clle o conflicto, travando-**
luta braço a braço com um dos filhos do sub-
delegado. Rebentaram tiros, ncudiu Cresceu-
cio, quc se dcsvencilhnra dos que o rclinham,
e travou-se um tiroteio dc «pie admira não tc-
rcin saldo muitos feridos ou não terem re-
sultado muitas mortes. Eugênio caiu logo sem
sentidos, com uma pancada na cabeça, e Crcs-
cencio foi dc inicio varado por uma bala quelhe atravessou a parle superior do braço e o
tliornx. Faltando-lhe o equilíbrio, foi soe-
corrido pelos companheiros. E* provável quc
esta circumstancia evitasse diversas mortes,
relendo ao redor dc Crescendo scus decididos
companheiros.

O sub-delcgado e os filhos fugiram, tendo
estes perseguidos por Leandro Chaves, quc
lhes fazia fogo dc carabinn, correndo. Attin-
giu a um, Jordão, quc, mal ferido, fugia, quan-do Procopio vem em soecorro. Leandro vol-
tou-sc, fez fogo contra este quc, varado pelo
projectil, cambaleou e foi sobro Leandro, de
espada cm punho, e atravessou-o de lado a
lado. Caiu Leandro sem vida, a alguns pas-sos adeante do seu contendor Procopio. Jor-
dão morreu no dia seguinte. Ficou tambem
ferido a bala cm um braço um dos quc inter-
cederam para acalmar.

O delegado de policia fez ns investigações
policiaes, deixando dc cffcctuar a prisão dc
Crescendo em vista de seu estado melindroso,
Melhorando, porlm, foi o delegado procnral-oe já não o encontrou; retirou-se com n decla-
ração de que o fazia para não sc bater com o
delegado, a qúcm muito prezava como amigo
seu e «le sua familia, porquanto não se entre-
garia á prisão".

Saudades da Colônia
Correccional

¦ ¦
Os quinze mezes nfio bastaram:

vae voltar...
Os quinze mezes de Colônia Correccionalnao a corrigiram. Voltando hontem á actlvi-dade dc sua trabalhosa vida de vagabunda,

cm D. Clara, a preta Ismcnia Maria da Con-ceição, tomando formidável "currasp»:W,
começou a mostrar para quanto servia, distri-
hu indo dentadas c ponta-pés por todos quelho passavam perto. Aos que não podia mi-
moscar com as sitas "amabilidadcs", a mu-
lherzinha dizia desaforos, numa linguagem
que lhe ia muito bem; tão bem mesmo, quea policia do 23° districto achou bom acabar
com os destemperos de Ismcnia, convidando-a
a um passeio a delegacia. Antes náo o fizes-
se, pois a endiabraua rapariga fez a cousa
mais preta ainda, querendo a viva força se-
guir em trajes dc Eva pnra o districto poli-ciai. Só mesmo com muita habilidade conse-
guiram os policiaes demovel-a do propósitoem que estava. Afinal, depois de muita rc-
lutaiicin, cedeu a mulher ás injuneções da po-licia: foi trancafiada 110 xadrez. Parecia quc
já estava posta em socego a Ismenia, nesse en-
gano d'alma ledo e cego, cm que o álcool cos-
tuma pôr os "páos d'agua'* ao cozinhar n"camoeca"... Puro engano! a preta voltou k
carga, redobrando de violência e tantas fez
que chegou a rebentar as grades do xadrez.,,
Deram-lhe um desses calmantes de delegacia,
a cuja cfiicacia os mais sabidos malandros
não resistem, e a estas horas Ismcnia aguar-
da a volta para a estação de verão: a Colônia
Correccional. - mama» *
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Hacionaes e estrangeiros
—•

"Sr. redactor da A NOITE — A hospila-
lidade que a vossa sympathica c conceituada
folha costuma ' conceder a quantos á pro-curam, me anima a dirigir-vos a presente,cujo fim & oppor uma simples objecção lios
conceitos hontem externados pelo vosso emi-
nente collahorador Sr. Medeiros e Albiujuer-
que, a respeito da representação «nie a Liga
do Commercio acaba de formular, para: con-
seguir que "por lei se admitiam os- estrnn-
geiros a tomar parte nas eleições e n* eom-
posição do Conselho Municipal".

O Sr. Medeiros e Albuquerque «chà queessa representação "tanto tem de indiscre-
ta como de iuopportuna", e justifica o'seu
modo de ver com umas tantas razões -que
peccam em gênero, numero e caso. £j"-S. S. recôa que o Districto Federal «asse
a ser governado pelos estrangeiros, e ffriiia-
se na preponderância numérica que elles
iriam adquirir sobre o eleitorado nacional.
Baseado 110 ultimo rccensaiiiento publicado
pelo Dr. Passos, S. S. prova, com effeito,
que os estrangeiros concorreriam ás .«urnas
eom 10.893 votos e os nacionaes com 8.837.

Admira como o Sr. Medeiros e Albu«mer-
quc, em se agarrando a essa columna de
Hercules; não tivesse reparado que ella não
resiste ao sopro da simples observação —
si outras não houvesse — que açode espon-
tanea -ao cérebro do mais medianamente
perspicaz dos homens. E a observação «festív:

Será possível quo 10.000 estrangeiros, con-
stituidos — note-se beni — de portuguezes,
italianos, hespanhóes, turcos, allemães.ó-frfln-
cezes, Inglezes,. austríacos belgas e ftincrica-
nos do norte, se coalisem para se. apoderar
da administração do Districto Federal?

E, dada de barato a possibilidade 'dessa
hypothese, acha S. S. que uma phnhínge
tle 10.000 estrangeiros possa derrotar'meia
dúzia de eleitores nacionaes, levados ás ur-
nns pelo senador Irincu Machado ou pov
outro qualquer do seu "entourage" ?

Com a publicação destas linhas multo
penhorarcis, Sr. redactor, o vosso, admirador,
etc- — Michele Napoli."

"Sr. redactor da A NOITE. — Saodaçíes.
Foi com a mais viva satisfação ue li, na vos-
sa: conceituada folha, de hontem, o magistral
e patriótico arligo do nosso eminente patricio
o Sr. Medeiros c Albuquerque, rebatendo com
argumentos esmagadores c irrespondíveis a
prelenção da Liga do ..Commercio sobre a con-
cessão, por lei, aos estrangeiros, do direito de
representação no Conselho Municipal desta
capital.

Apresento-vos, por Isso, e ao intemerato e
illustrado jornalista, ns minhas mais ealoro-
sas felicitações Am. adrn. e constante leitor.

Garlot Alberto dm Espirito Santo,*-' ..-<:..

A reorganlsação
do Acre

O Dr. Gentil Norbcrlo, engenheiro resl-
dente 110 Acre o aotualmcnlo nesta capital,
pede-nos * publicueto da seguinte carta 1

"Sr. redactor — Aclia-so presentemente
em discussão no Senado um projeclo da lei
que rcorgnnlsa o Território Federal do Acre.
transformando o regimen colonial qne. ali
Impera desde a IncornoraçAo diuimlln rlquls-
slmn rcirlno * Republica Brasileira, numa
situação política mais digna e compatível
com o ailcontainciito dn sun população, quc
é superior a 00 mil habitantes.

Esse projecto, que tomou o nome do seu
illustre patrono, o senador Francisco Sii,
um dos brasileiros mais e-timados níqucüe
território, tem soffrldo da pnrtc de alguns
Jornacs desta capital uma critica injusta e
qunsi sempre sem base.

Um dos argumentos empregados pelos nd-
versnrios do citado projecto d o augmcnlo
dc despesas que o mesmo ocnrretnria aos
cofres nacionaes, cnso fosse transformado
em lei.

Tal argumento «"•. porém, completamente
falso. O projecto Sá, longe de oiigmental-as,
vem, ao contrario, reduzir as despesas do
governo federal, naquelle território, da Im-
portando do 359:4001?, animal, como passa-
mos n provar:

A renda dc exportação arrecadada durante
o anno orçamentário dc 1915 foi do reis
5.524:198$662, segundo dados officiacs.

Tomando pnra base da nossa argumenta-
ção esta importância, que nSn é provável
seja excedida em 1917, cm vistn dn depre-
einção crescente da borracha, chegaremos ao
seguinte resultado t
Receita federal do territo-

rio, em 1917 (provável). 6.524:198i?662
Verba pedida pelo governo

pnra as despesas do ter-
ritorlo, cm 1917  3.211:908.?0fl0
Despenderá, portanto, o governo, com a or-

ganisaçno actual, 58 °\° da receita total, des-
prezadas as fracções.

Pelo projecto Sá :
50 •j" da receita ;.* 2.762:099$;1,J1
Quatro deputados fctlcraes,

durante nove mezes, á rn-
zào de 2:400!$ 8f>:400$000

Ajuda de custo dos mesmos 4:0003000

i Oi Ale •"«• • • • e" • ••'••*
Resumo:

Verba para ns despesas do
território, pedida pelo go-
verno, para 1917

Pelo projecto Sá

2.C52:499?331

• t e * e • e

M I I M I I I

8.211:908?000
2i852:4999931

Um jornal da manhã, adversário do pro-
jecto, affirmou, sem detido estudo, «pie o
governo gastaria, somente com os represen-
tantes do Acre na Câmara Federal, em tios
annos, importância superior a 300 contos,
que, allcgava ainda o articulista, viria tra-
zer transtornos á precária situação do The-
souro.

Si o articulista se tivesse dado ao tra-
h.ilho dc estudar o assumpto sobre o qual
cmlttiu uma falsa- opinião, chegaria á con-
clusáo do que o governo, ao envés daquelle
augniento, tcrii, pelo projecto Sá, umn eco-
nomia de 1.078:226*007, durante n«mellc
mesmo praso.

Perguntarão os adversários do projecto
qual a vantagem que do mesmo advirá para
o território, visto que, com a sua ndopçSn,
as verbas destinadas is despesas do Acre,
soffrcrão um decréscimo do 359 contos.

E' fácil, r.o entanto, de satisfazer essa
curiosidade: Com a unificação administra-
tivn do território se restringirá, de um modo
notável, a sua actual dispendiosissinia e in-
util organisação burocrática, advindo, desse
fado, uma economia bastante superior áquei-
Ia importância, pois 6 sabido que somente
com os quatro prefeitos o governo despende
annualiucnte 144 contos (mais do que o or-
tlci.utlo du j-rcttldcnle da rtcpubllca)..

Accrcsce ainda a circumstancia de quo
cada uma das quatro prefeituras mantém
uma verdadeira legião de funecionarios,
cujos logares serão reduzidos, pelo projedo
Sá, a uma terça parte, pelo menos.

Fica, assim, completamente destruído o
principal argumento de que se servem, para
combatei-o, os adversários do projecto Sá.

Com a publicação destas linhas multo
obrigará o constante leitor. fc= Gentil Nor-
berlo."

1 m— 1 1

Os potentados de
fancaria

Ura agente de policia ia entrando cni com-
panhia alegre numa casa suspeita do. beceo
do Bom Jesus, quando alguém lhe dirigiu
uma pilhéria. 0 homenisinho queimou-se e
attribuiu a brincadeira ao$ carregadores quc
ali estacionavam. Foi por isso ter com o de-
legado do districto, conseguindo ordens pa-
ra que òs carregadores e seus carrinhos não
mais ali estacionassem, com prejuizo grave
do commercio dns adjacências. Naturalmen-
te, como se trata de uma medida arbitraria, o
Sr, chefe de policia providenciará do manei-
ra a fazer cessar. esse absurdo, chamando 11
contas o seu violento e alegre subordinado,'¦ mtymM— ..

Luarine
Liquido para limpar metaes.
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O pão-rosca
Quando o freguez recebeu o saquinho imi

quu o padeiro botava o pão, apalpou c pen-
sou que lá estava tambem uma rosca, das
compridas. Abriu... e era um pão 1 Mas
tão pequeno e todo enrolado, que parecia
mesmo uma rosca. E não era um pão sò~
eram tres, desses de dous vinténs cada um.
Estavam crus e ocos de um lado.

Sairam da padaria do Annibal Rodrigues
dos Reis, á rua Real Grandeza n, 252.

' ' I' . > •**!?*¦ *

Um jornalista processado
"Illuslrc Sr. redactor.- — Saudações.- Em

sua edição de 20, publicou A NOITE o tele-
gramma que segue :. . • . .

"Friburgo, 20 (Serviço especial da A NOITE)
— O director de Hygienc Municipal está pro-
cessando o redactor-chefe da "A Paz", por
caluniuias escriptas."

A redacção da "A Paz" pede a V S. a pu-
blièação destas palavras, que explicam per-
feitamente o caso.

Em dezembro' de 1912, alguns indivíduos
mahpiistados com o integro juiz de direito
desta comarca, Dr. Adolpho Macario Figuci-
ra de Mello, transmittiram aos jornacs cario-

as uns despachos telegraphicos injurlosos
para aquelle magistrado.

Em a edição de 22 daquelle mcz e anno, "A
Paz" deu publicidade a uni artigo intitulado"Os tclcgrammas", em «pie se analysava a per-
sonalidade dc cada um dos signatários daqucl-"as injurias.

Tendo o deputado estatlual Sr. Sylvio Rnn-
gel concedido uma. entrevista ao "Imparcial",
em que fazia a apologia dos funecionarios qua
poude nomear para a sua "Câmara", extineta
felizmente, "A Paz", em artigo de seu numero
de 12.do corrente, transcreveu aquella phrase,

O Dr. Benigno, quc é medico de Hygienc da
Prefeitura recentemente creadn em Friburgo,
resolveu processar um redactor daquelle jor-
liai, não o tendo feito, porém, em 1912. ."A Paz" compareceu a juizo 110 dia 23,
exhlbindo os autographos, contimi'a com o seu
juizo anteriormente formado n respeito da-
quclle clinico e espera, confiante, na acção da
Justiça.

Nãosetrata, pois, "ó> c.ilumnias escriptas",
como insinua .0 tclegramnia enviado a esse vi-
brnnle vespertino, mas.tle uni caso que foi op-
porlunniiieutc muito ventilado na imprensa ca-
rioe.i, como demonstraremos em juizo.

Agradecendo a publicação destas linhas, so-
mos.com estima, att.itvcn. Friburgo, 24 de

inpvembro da 191«.: — A redacçío m\% V tu".

Da platéa
AS PRIMEIRAS

«•Amor 4o Zlngaro", mo Republica
A rompcnliln Caramba deu-nos, hontem,

cm primeira, nesla sua temporada, a linda
operela "Amor de Zlngaro". O espectaculò
constituiu '..m verdadeiro suecesso para essa
companhia. O desempenho correu me 'fl-
cnmenlci a montagem da operela excellente,
e a musica, sob a regência do maestro Del*
leia, «ateve.simplesmente deliciosa. ' Maria
Imlnl, Pasquim, Consolvo, Xancll • Tara-
tclll, noa principaes par-ls, portaram-se di-
nuamente, tendo slfj enthiislnsllenmente ap-
pluudldos • obrigados a repetir alguns dos
mul.i encantadores trechoj da operela. Fará
coroar o encanto do espectaculò de hontem
do Caramba, ficou reservado o mais I. te-
ressante numero a um nrtlstaslnho de quatro
annos de edude, o pequerroebo Toizl, que
leve de voltar A scena cinca veies seguidas,
chamado por uma profusão de palmas e ap-
llnusos retumbantes. Tozsl. como qui.lqiier
grande artista, regeu a orchestra, agradeceu
com "pose" os applausos, que parcela nãu
so acabarem mais.
"O lyrlo", no Phenix

Reappnrcceu honlcm, 110 Phenix, ao publi-
co desta capital, a companhia porlugucza de
comédias c vnudevillcs Adelino Abranches,
aqui, como em quasi todos os Estados do
llrasil, furlnmcnte conhecida. Voltou, mas
eom o seu elenco grandemente modificado.
Sua estréa na mimor ¦ "bnnboiiniére" foi
eom a peça de Picrre Wolff, traducção de
Accacio Antunes, "O Lyrlo" (l.c Lis). O
theatro repleto do um publico de "elite".
A peça de Picrre Wolff c uma alta comedia
magnífica, thcatral c litcrarlamento bem
fcltn. O seu terceiro nelo, então, é trabalho-
do com mão de mestre, c, num crescendo,
termino com a defesa de uma these arro-
j.eln, embora humana, lógica, do amor livre.
K* um acto dc effeito. Foram admiráveis
ahi Adelino, Aura o Alfredo Abranches e An-
tonio Sacrnnnnto. As scenas i*or clles joga-
das não poderiam, dc certo, obter melhor
interpretação. Os applausos vibrantes c rc-
petidos da platéa, ao terminar o acto, fo-
ram testemunho disso. Aliás, o resto do des-
empenho correu mais ou menos afinado.
O galã da comedia, Arniuilt, esteve a caigo
do Sr. Mario Duarte, quc, si dc melhor cx-
pressão physlonoinica fosse dotado, outra in-
terpretação lhe daria, perfeitamente correetn.
No entanto, o Sr. Mario Duarte defendeu o
papel, dizcniTo-o bein, o fazendo algumas
scenas com bastante felicidade. E dos papeis
a mais dc Importância na peça sc encarre-
garani os Srs. Grijó, Augusto Machado c Ber-
lha de Albuquerque. Aquelle, muito corre-
cto, esta discretamente bem. Do interprete
do Dnrcey não podemos dizer o mesmo. O
Sr. Augusto Machado, alem de não estar ves-
tido de modo a servir de figurino aos ele-
gantes, deixou bastante a desejar na inter-
pretação desso personagem, principalmentenas scenas do 2o acto jogadas com Antônio
Sacramento.

NOTICIAS
A despedida da Caramba

Dcspcdc-se amanhã «'esta eapilal a compn-
nhia Caramba-Scognamiglio, que parle em
seguida para S. Paulo. O espectaculò é cm
beneficio do tenor Pnsqiiini, que escolheu
o seguinte programma: Io acto da "Amor de
zingaro"; 2° acto do "Prlnccza dos dollars";
3o acto da "Bella Risette"; área do "Os Pa-
lhaços" e "El Guitárrico", por Pasquiiii, e
n symphonia do "O Guarany", pela or-
chestra.
A festa de amanhã no Carlos Gomes

Faz amanhã suo festa artística 110 Carlos
Gomes o maestro regente da orchestra do
companhia do Éden Theatro de Lisboa, Sr.Bernardo Ferreira. O espectaculò, completo,
é dedicado á Associação Benéfica dos Em-
pregados de Hotéis. Será representado a re-
vista "O diabo a quatro". Haverá ainda um
grande acto de cabaret e uma interessante
cega-rega "Onde está o gato ?" A opereta "O Capitão Suzanna", cri-
gliiul de J. Praxedes e musica de Felippe
Duarte, actualmentc em ensaios no S. José,tem a seguinte distribuição: Bonifácio, Al-
fredo Silva; Ernesto, Asdrubal Miranda; Ro-
berto, tenor Vicente Celestino; Coronel Al-fredo, Lino Ribeiro: Convidado, Pedro Dins;
Cnbo, Tobias Rodrigues; Anastácio, J. Ri-
beiro; Cubana, Pepa Delgado; Dorothéa, El-
vira Mendes; Suzanna, Cândida Leal; Ce-
leste, Judith Bastos, e Liberatn, Luiza Lopes.A estréa do companhia lyrica ita-
liana Rotoli & Billoro será sabbado vindou-
ro no Republica, com a opera "O Trovo-
dor". Os espeetaculos dessa troupe, como 6
sabido, serão a preços populares.
.—— Espeetaculos para hoje: Palace, illu-

sionismo; Phenix, "O Lyrio"; S. José, "Dá
cá o pé"; Carlos Gomes, "O 31"; Recreio,"A duqueza do Bal Tabarln": Republica."Casta Suzanna".
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Fumar Semilla de Havana
é ter sensação das Libras

mnmt—

Os operários da Fiscalisaçáo do
Porto fazem um appello ao

Congresso
_Umá commissão de operários da Fiscalisa-

ção do Porto do .Rio de Janeiro nos procurouhoje para nos entregar uin exemplai' do se-
guinte appello que dirigiram .10 Senado:"Exmos. Srs. membros do Senado Federal.— Os empregados jornaleiros c operários da
Fiscalisação do Porto do Rio de Janeiro,
achaudo-se sob a ameaça de ficarem uo anno
próximo sem trabalho e na absoluta miséria,
si for pelo Senado Federal approvada a ver-
ha "Pessoal e Material" reduzida para500:000$ pela Câmara, yéin appellar para os
sentimentos de justiça de VV. Exs., chefes
de familia como elles, 110 sentido de ser a mes-
ma elevada para 050:000?000,- ainda assim
menor «lo que a proposta pelo governo, queera de-800:000?. Si aquella rcdiicção for man-
tida, cerca dc 120 operários ficarão dc um mo-
mento para outro reduzidos á extrema pcnu-ria, cm vista da impossibilidade de encontra-
rem onde exercer a sua actividade actual-
incute. Tendo a commissão dc finanças rc-
jeitado a emenda 11. 12, apresentada pelo il-
lustre senador Dr. José Murtluho, só resta a
esses modestos servidores da Nação o recur-
so do recorrer a VV. EEx,, de quem esperam
um movimento dc sympathiá e protecção pa-ra uma classe que a crise «pie atravessa o
pniz já reduziu a uma. situação próxima da
miséria."'Naturalmente 

o Congresso hn tle fazer aessa pobre gente a justiça que ella merece.

POSSUIR
um cofre «Berta» é ter scus valores garan-

Jtidot contra o fogo c roubo. $ ^,^1,.

«SS -«1 ,ü
Ko Matadouro do Santa Crui í

Abatido* hojet 48! rvies, 52 porc»', ll eiir-
nelroí o ai vllellos,

Marchantes 1 Cândido E. de Mello, ,'lii r. «
4 p.| Durlsh ft C, 9(1 r.| A. Mendes ft (!„
54 r.j Lima ft Filhos, 31 r., 7 p. o 1 v.; .Iodo
Pimenta de Abreu, 21 r.t Franelsco V, (iou-
lart, 54 r„ 30 p. a 18 v.j Oliveira Irmãos ft
C„ 109 r, 11 u. t 1 v.t Basilio Tavares, 1 r,
• 13 e.t O, Jo» Itelallilslas, 8 r.t Portlnlm
ft ti, 17 r.j Edgard de Azevedo, 26 r,: F. P.
Oliveira ft C, 31 r.j Fernandes ft Marcou-
des, 4 p.| Augusto M. da Motto, 35 r. e 14
c; Alexandra V. Sobrinho, tr, e 1 ».; Su-
breira ft C, 20 r. « 4 p.

4 4,8 r., I p. e 2 v,
2 r. com 6,300 hlle.s

Foram rjcltadost 8 1
Foram vendidas 26 1

e 62 fressuras de reses,
Stock: Condido E. de Mello, 18* r.: DnrKH

ft C„ 73; A. Mendes & C, «Sul Uniu A
Filhos, 287; Francisco V. Goulart, 6.19(1 C,
das Retulhlstas, 74: J0S0 Pimenta de Abreu,
177; Oliveira Irmãos ft C, 531» Basilio Tovo.
res. 163; Portlnho ft C„ 100; Edgard dc A/c-
vedo, 68; F. P. Oliveira ft C, 1174; Augusto
M, da Motta, 134; Alexandre V. Sobrinho, :i;i;
Sobreira ft C„ 136. Total, 3.1244 

Ho entreposto de 8. Ulogo i

O trem chegou a hora. . .
Vendidos: 4.10 8|4 r„ 51 p., ll e. j 21) v.
Os preços foram os seguintes: rezes, tle

97.10 a $80»; porcos, dc 190.10 .1 1$I60; cir-
nelros, a lifSOO; vllellos, de «MIO» .1 1*100».

NOTA -— Nos ovinos vieram Incluídos 2
caprinos.

No matadouro da Penha-
Abai Idas hoje 16 rezes,
Carnes congeladas

Foram abatidas hontem por Caldeira & li-
Ihos 412 rezes sendo 1 destinada no consu-
mo desta capital.
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USAR

um fogSo «Bcrta» é ter uma cozinha assea»
da. 141 Uruguayana. ,

ABI F
MISSAS

Rcsum-sc amanhã:
Júlio dn Costa Narciso, ás 9, no Santuário tle

Mario, A rua Cardoso, 110 Meyer; João Alves
do Amaral, ãs 9, na egreja do Rosado; Al-
fredo José do Couto, ús 9 1]2, na matriz tlc
Campo Grande; Raul Narciso Jorge, Ã3 11 l;-',
na matriz do Sacramento; Ricardina de Vas-
conceitos, ás 9 1|2, na matriz da Candelária;
Manoel tle llarros Taveira, As 9 Ijíf, na mes-
ma; José Antônio Serpa Monteiro, As 9 )\'i,
na egreja do Carmo; D. Anisia do Góes Ca-
vtilc.inte, As 9, 11a egreja dc Santo Affonso; D.
Mario Rosa dc Souza, As 9, na egreja de São
Francisco de Paula; Álvaro Alvares dc Azo-
vedo Macedo, ás 9, na mesma: Luiz José Mon-
teiro, ás 9, na mesma; D. Sarali E. Torres
Monteiro dc llarros, ás 9, nn niatri** fia Gloria;
Orlando Mattos (Bahiano), As 3 1|2, na mes-
ma; Manoel Gomes Pereira, As 9, na matriz
de N. S. dc Lourdcs, ein Villa Isabel; D. An-
na Meias dc Goiivêu, As 9 1|2, na egreja de N..
S. do Parto; D. Alice Varella Siumts «Jc Cas-
tro, As 10, no matriz de São José; monsenhor
João NicolAo AÍpen, ás 11 horas, na egreja de
S. Pedro; Dr. Secundino Ribeiro, As 8, 11.1
matriz de Santo Antônio dos Pobres; Candi-
do Ferreira Guimarães, ás 9 1;2, na mesma;
D. Elcusina Francisco dc Amorlm (Rostna)j
ás 8, na egreja dc São Pedro, no Encantado;
ein suffrugio das almas dos fttllccldos irmãos
da I. dc N. S. do Amparo, As 9, na egreja do
Amparo, cm Caseadura; Joaquim Gomes dos
Santos, As 9, 11.1 Cathedral; D. Francisco
Niemcyer Ribeiro Gomes, As 9 1|2, na mesma;
João Rodrigues do Nascimento, As 9, na ma-
triz.de SanfAnna; Antônio José Ribeiro, ás
9 1|2, na egreja dc N, S. Mãe dos Homens, ã
roa da Alfândega»

ENTERROS

Foram sepultados hojer
No cemitério de S. Francisco Xavier: lili-

na, filha dc Vincenzo Chiapelta, rua Marijiíez
de Pombal n. 59; Isabel de Carvalho, rua
José Eugênio n, 12; Victor, filho dc José
Victor, rua S. Cláudio n. 73; Maria Virgínia
da Costa, rua Visconde tlc Ituiiua 11. 555;
Margarida, filha dc Antônio Ferreira Com-
pos, rua Vidal de Ncgrciros 11. 31; Cláudio-
nor, filho de Antônio Gomes Pereira, Ilospi-
tal S. Sebastião; Julieta, filha dc Martinho
José Barbosa, travessa do Senado n. 16; 2°
sargento reformado da Brigada Policial Pc-
dro Manoel de Souza, rua Izidro Gonçalves
11. 15; Lourenço Gonçalves Enrique.1), rua Se-
nador Euzebio n. 250; Julia, filha dc Pnulina

do Costa, rua Affonso Cavalcanti n. 180;
Palmyra Noronha, rua Felippe Camarão, 71;
José, filho de José Borges Chaves, rua Gene-
ral Caldwell n. 160, casa III; Luiz Mariano Ú9
Souza, Hospital de N. S. da Saude; Auadir,
filho do Asdrubal Calmou Costa, ladeira da
Gusmão n. 29; José, filho dc Ary Coelho
Barbosa, rua do Mattoso 11. 175; flerminio
Machado, rua SanfAnna n. 174, casa XXVI;
Olga, fiiha dc José Bento Monteiro Couti-
nho, ladeira da Madre de Deus 11, 1.7; Anna
Fernandes dc Paiva, Santa Casa dc Miscii-
cordia.'—No cemitério de S. João Captisla: Ju-
lia, filha de Armando Coelho, rua General
Severiano-u. 80; Helena Pilotto, rua pereiradc Siqueira 11. 20; Gracilda, filha de Avelino'
Lucas, rua D. CarIos I n. 96; Antônio, filho
de Antônio de Albuquerque Pinto, rua Dr,
Aristides Lobo n. 152; Isaura, filha de .Toa-
quim Lopes, rua dos Toneleros, sln.; Manoel
Rezende da Silva, Beneficência Portuguczti,

—No cemitério da Penitencia: Alfredo ,To-4
sé Martins Machado, Hospital da Pcni.tcii.cia',—Serão inluiniudos amanhã:

No cemitério de S. Francisco Xavier: Ai-
da, filha de Panliiia Adamo, saindo o enterro
ás 9 horas, da rua S. Christovão n. 352; Ja-
cyra, filha de Antônio Pampa, saindo o pc-
queniiio feretro tambem As 9 horas, da Ira-
vessa das Partilhas 11. 83, c Domingos, filho
de Emygdio Soares, saindo o cortejo .fúnebre
As 16 horas, dá praia de S. Christovão, '21.

—No cemitério de S. João Boptíslá: D.
Çlcmildcs Esteves Peixoto, saindo o atauele
As 12 horas, da rua Desembargador Izidro
11. 131; Carmen, filha de Antônio Almosara
Norio, saindo o pequeno esquife As 10 ho-
ras, da Moternidode do Rio tlc Janeiro, o'
Certrudes, filha de Álvaro da Silva, tendo Ior
gar o saimento fúnebre ás 11 horas, cia rua
Chile n. 61. .'

Drs.Leal Júnior eLeà! Neto
Especialistas «m doenças dos olho:', ouvido*
nariz e garganta. Consultas de 1 As 5 —An-etnhléa n. 60. -I
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fl festa das creanças
pobres

A Associação das Damas da A:-,i:.icnci.i *
Infância continua a Irubalfi.are- (letivamente
paia que tenham o maior brilhantismo", esle
anno, as tradicioíiaes festas destinadas aos
milhares de protegidos do Instituto de Pro-
tecyão e Assistência A Infância. do Rio tle
Janeiro. Pedem essas senhoras,.pór nosso in-
termedio, a todos que receberam lislns dé
subscripção, a graça dc enviarem seus dona-
tivos para «pie possam dar curso ao profiram-
ma dos nlludidos festivaes.

A commissão dc senhoras incumbida da
organisação da Festa da Creança çommuníc»
nos protegidos do Instituto de Protecção- e
Assistência A Infância do Rio de Janeiro quo
devem procurar os seus cartões para á nlin-
dida festa na secretaria do estabelecimento
alé o dia 15 dc dezembro improrofíavel.

¦ !*—P» ¦ —.

Um batuque incomniodo
Relativamente a uma caria honlcm puMi-

cada em nossas columnas, ehaman«ío íi iitlcii-
ção para 11111 grupo de pastorinhas dn vua
D. Luiza 69, procurou-no:; sua directora Ma"->
ria Deolinda dos Santos, tiffirin.intlo que na-
dn dc irregular sc passa ali, sendo ò seu grdj*

, .po. de creanças, que cujawera uma jromessai

tidos 
'córitnTo iogò le íoiiuus'*
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A NOITE— Domin**. j* ** ^Vembro át .foi

CIXK PAX-JUS
DOMINANDO SKMPRB

AMANHÃ I>o"s fi.ms de grande metragem AMANHÃ
, t . -i > ¦ *

Sepultura
Branca

Consultório Medico
--. y

¦#«•-

(Sé se responde a cartas assignadas com iniciaes)

Protagonista

Lola Visconti Iripne
Drama pungente dc amor moderno, em

cinco actos

Coração em
Torvelipho
RoajíUice eni tres actos, edição «Eclair»

Mlle.
Interpretes principaes:
Claudine Ferdinand e

M. Roussel
da Comedie Fiançaisc

dando, entretanto; com essa
incidente por findo.

yTi*? t^fjri j ^iP\.

' AN oile Mundana
Football
EM S. PAULO

Cruzeiro - Tres Corações
T)o Sr. director sportivo~do Cruzeiro Foot-

J>all Club recebemos a carta que abaixo publi-
cornos, ainda com relação ao match havido cn-
tro os clubs representativos das cidades acima
mencionados e «pie visa rectificar uma mfor-
inação «pie publicamos sobre o mesmo jogo.

Embora o nosso informante espontânea-
mente iá o tivesse feito, íiãò temos duvida cm
publicar o cario cm questão, segundo a praxe
«liie ndoptaiiios,
publicação, o

Jii so curto: _,-,!-._."Sr. redaetor sportivo da A nOllb. —
Cordiacs saudações. E' com admiração c res-
j.eito que vos peço a inclusão desln carta cm
a vossu conceituada secção. Na qualidade de
director sp.irlivo do Cruzeiro l-ootball Club;
jiõo posso absolutamente silenciar tao clamo-
rosa foi a injustiça da nota que deparei na
Vossa acreditada secção. . ¦'•¦'•

Posso nffirmar com os dados precisos, si o
caso exigir, o quanto está eivada dc invcrdatles
n nlludida nota. ¦ »._„„.

Prinieii'0, o Cruzeiro nuo marcou gool pro-
veniente dc penulty contra o Athletico e sim
de passes bem aproveitados de uns a outros oe
seus plnyers. O primeiro goal foi marcado por
Colo, òom o resultado de um passe dc/ieo,
c o segundo por Silva, cm conseqüência dc ou-
tro passe de Caetaiiinho.

Segundo o Cruzeiro Football Club nao pre-
cisa tle enxertos para derrotar o Tres Cora-
íões !

Terceiro, nesse match nno tomou parte cm
favor do Cruzeiro nenhum jogador do Bota-
fogo, dessa capital, conforme este mesmo c ub,
«i nos quizer dnr este elevado prazer, poderá
informai' Si o jogador Jorge Martins, Colo ,
6 o oi veiado pelo vosso inveridico informam
te o facto é puramente fnlso, visto que Colo
hn dous nnnos deixou de fnzer parte «lo qua-
tiro dos valentes playcrs do club citado. Colo
reside nesta-cidade, na fazenda Snudadc, tlc
.propriedade do seu progenitor, muito embora
stja estudante du Escola Normal dc Guuratin-
gnelú. Este moço 6 sócio jogador c fundador
do Cruzoiro Football Club.

Quanto oos demais jogadores, silo todos so-
Cios

\NNIVF.RSARIOS

Fazem annos amanhã:
Os Srs. coroncl Antônio Joaquim da Silva

Fontes, capitão Alfredo Soares de Souza, ca-
pitão-lcncnte Evantlro Santos, Mlle. Marina
Hvaugclina, filbn do Sr. coronel Tasso Fra-
goso; Mlle. Angelila, filha do Dr. Francisco
Ferreira dc Almeida; Mlle. Maria do Carmo,
filha do Dr. Vicente Neiva.

— Faz «unos boje a menina Helena Ruth
da Silva, filha da viuva Silva.
FESTAS

-ios jogadores do Cruzeiro, com residência
mesto cidade. Floriano Ramos 6 typograplio
tia cosa Muyençn; Caetaiiinlio e Lacerda sao
empregados tia Rede Sul Mineira.

Si preciso for, como já disse mais acima,
eomproniclto-me a affirmar com as provas
evidentes, para então completar a destruição
dn innomiiiovel inverdade dc quem grito cm
desespero de causa.

E' irrisório dizer-se que para vencer-se o
Athletico, se ia preciso um scratch do norte tlc
S Paulo I Muito embora enxertado por tres
iogiidores, epie viernm pelo nocturno dessa ca-
pitai, o Atliletico, de Minas, perdeu para o
tcam do Cruzeiro exclusivamente Outra mver-
tíude que carece ser apontndn é n dc que o.
Tui* que netuou durante a peleja do domingo
iiUmio,' Sr. José Cartollano, seja sócio deste
ciub. Nno o é c sim do Hepncnré, dc Lorcna.

Si o referido juiz fosse, de facto, parcial,
teria punido inmimeros "bands" dados pelo
Sr. José Camarinha e dous penaltys, um dado
flelo bacle e o balf esquerdo do Atbletico.

Pnrn uno mnis me prolongar è que deixo dc
citar oulras tantas Irregularidades,oulras tantas irreguiarieiatics, commet
tidas pelos jogadores mineiros, mixto cario-
cos. Sou de V. S. crd. att. e ob. —Josc F.
Almeida Júnior. Cruzeiro, 22-11-916."
- EM MINAS

Tlradentes x Athletico Mineiro
Em coinmeinoração do anniversario do Ti-

radontes, realisou-se domingo passado, cm
Ouro Preto, um interessante match entre es
gos' dous clubs.

Bastante disputado, o jogo teve a assisten-
tçia de grande numero de pessoas.

iNos primeiros encontros o Tirudcntes ata-
cou com vigor, obrigando o Atbletico a bel-
Ias defesas. Após 15 minutos de jogo, por in-
prmedio dc Grocker, o Tlradentes conquls-
lóu o seu primeiro ponto. Com este resulta-
ffô, ápezar dos Ingentes esforços do Athleti-
C"o, terminou o primeiro half-time.

No segundo os ataques deste tornaram-se
mais fortes c lios primeiros minutos Osman
conseguiu o primeiro ponto, empatando a pe-
üe.iu. Quasi a terminar a . luta novamente o
Tirudèntes conquista novo ponto que lhe deu
a victoria sobre o seu antagonista.

Os teams estavam assim organisados:
Tlradentes: Capovillaj Saraiva e Vovô:

Penteado, Etienne e Gaúcho; Pinto, Hernani,
Cassiauo, Rainiro e Crock.

Athletico: Mello, Leon c M. Costa; Teste.
Lê e Quotinho; Morctzon, Pcdrinho, Couti
nho, DJalma e Osman.

No dia 10 de dezembro serão representadas
pela escola dramática do Club Uymnastico
Portuguez as comédias "As surpresas tia gucr-
ra" e "Vida Nova", que subirão á scena com
uma "misc-en-scénc" que difficilmentc se
costumo ver cm theutros particulares,
RECEPÇÕES

O Sr. e a senhora Luiz Guimarães Filho
receberão amanhã as pessoas de «uas rela-
«õcs, das 17 ns 19 horas. .
COMIEMOR AÇÕES

Passa amanhã o primeiro anniversario do
fallccimento do seieni istti Orville Derby, que
deixou sobre a nossa geologia, sobre o nosso
meio physico cm geral, uma obra considera-
vel e de grande valor. Os seus trabalhos, qpe
tornaram o seu nome conhecido em todos os
meios scicntificbs do mundo, representam •
maior das contribuições para o conhecimento
da geologia brasileira. Aproveitando a cphc-
nieridc, o Museu Nacional prestará uma ho-
menagem ao finado, inaugurando a sala que
tomará o seu nome. Fará o elogio da sua obra
o professor Costa Scnna, director da Escola de
Minas de Ouro Preto; fará também uma con-
ftrencin sobre as "Jazidos mincroes brasilei-
ros", o Sr. professor Belini Paes Leme. Ao
acto, que sc renlisará ós 16 horas, comparece-
rá o Sr. ministro da Agricultura.

¦ CONCERTOS

O concerto realisado hontem no salão da
Associação dos Empregados no Commercio,
homenagem ao professor Alberto Nepomuee-
no, promovido pelos primeiros prêmios de
canto, violino, piano c violoncello, do Insti-
tuto dc Musica, pôde figurar no registo arlis-
tico do corrente anno, como uma dus festas
onde á concorrência foi a um tempo numero-
sa, elegante c culta. O programma teve inicio
com uma parte literária da poetisa Loura da
Fonseca e Silva e dc Mlle. Nadir Baptista,
que recitaram com louvores .versos apropria-
dos aquella homenagem, e compostos pelo
poeta Belmiro Braga. A parte musical foi

Sabérta por Mlle." Zelia Autran, que interpre-
tou com agrado um nocturno de Chopin, e a
"Galhofeira", do professor Nepomuceno. Em
seguida "vieram os cantos dc Mine. Jullctta
Corrêa, "c novos números de Chopin o ao ho-
n.enogeádo,. que encontraram boa traducção
dc seus sentimentos no teclado de Mlle. Bran-
cn Bilhar. Um dos mais brilhantes números
coube ao violoncello dc Mlle. Carmen Braga,
que emocionou o vasto auditório com o vigor
expressivo com que retratou as bellezas do
'•allcgro" do concerto de Goltermann. Salien-
laram-*se ainda Mlle. Maricfta Freitas c Mlle.
Jacyra Ainorim, que, com ostensivo jogo de"" s", de Mos-

Mmc. Do A.P. e C„ — Ruptura dos vasos
sangüíneos, nrterlo-sclerose, purpura, dlplite-
ria, varíola, typhOj soorbuto, licmopliylia, Im-
pnludlsmo, syphlli», moléstias do coração, rim
ou fígado, vnrlnçio da pressão: diminuição
du atinospheriea ou nugmento da arterial. Is,
tiilveu, ,ii, senhora se trate, apenas, ido .um
phciinineno du menopausu...

M. I. N. R. l.-n. O. — Depois de rigorosa
limpeza, appllqucl uma compressa cmbeblda
cm: Chlorctona 1 gr., Ilornto de sódio 10 gr.,
Água Ue louro-eerojo. 4 gr., Água chlorofor*
moda 400 gr. Fazer Isso por alguns dias

L. I,. F. — Queira escrever outra carta,
dando todos os symptomas. Estes silo Insuffl
cientes c os da outra JA nio sabemos onde
param.

.1. O, !. A. — Não ha de que.
F. E. L. I. Z. — Aqui não se pflde res-

,>0C.°O. 
N. F. L. A. O. R. A. D. O. — E'

caso para exame,
Mlle. A. Z. — Faxer.nos procurar por umo

pessoa da fiimllin.
X. U. V. — Dormir em cama dura. In-

terromper as rc feições: Imagine ura Incidente
qualquer. Alimentação prev. vegetal. Andar a
pé • mais que puder. Usar cinturão duro.

J. J. P. M. (Bello Horizonte) — Guar
damos a sua carta pela raridade do caso. IS»
perlmontc de deixar o vicio do fumo, dimi-
nuir... os "exercicios" — O resto seria caso
para exame. ,¦'

M. E. A. M. — Exame da urina: pesqui-
sas principaes: assucar e nlbiiniino.

M. A. II. G. O. T. — Tintura de noz vo-
inica cíncoenta centigram., Bicarbonato. de so-
dio 5 gr., Xarope de canella f>0 gr., Água
distill. 180 gr. Tome 1 colher, das dc sopa, de
li cm II horas.

G. E. li. E. — Exame. ___
S. A. B. E. R. — Polypo no nariz. Exa-

mo e operação.
F. A. R. — Náo lu de que.
Mmc. T. A. T. A.' — Solução de ndrt-na-

liou (1:1000) — IV gott., Stovalnn 0,03, Or-
thofonnlo 0,15, Extrncto de belladona 0,01.
Manteiga dc cacáo qu. s. para uin supposi-
torio — ti. 0. 3 por dia.

Mlle. N. A. I. R. — Nâo podemos respon-
der-lhe deante do publico.

C. A. F. — Exame.
P. A. R. A*. — De manha e ft noite. Ev,-

tur banho frio.
Q. T. L. E*. — Sim, senhor; suspender dc-

pois do dez dias. . ¦
1». A. N. Anv. — Esse remédio fni mais

mal do que bem.
D. O. U. T. O. R. — Exame.
P. R. C. — Applique : Resorcina M gr.,

Nnphtol—B 3 gr., Enxofre precipitado I gr.,
Sabão 15 gr.

P. E. R. D. I. Z. — Especialista de olhos.
Si Y. L. V. I. O. — Benzonaphtol 10

gr., Bicarbonato de sodlo, Magnesia calcina-
da «5 5 gr. Para trinta cápsulas. Tome -
por dia.

13. N. T.. O. ü. T. O. — Duchas escos-
sezas e: Ichtyol 0,10, Extracto tlc melmendro
0,02, Manteiga de cacáo 3 gr. Para 1 supposi-
torio. N. 8. Applique um por dia.

F. A. L. L. — A suo calügraphta * Incom-
prchensivei. . L. „

C. L. E. O. P. A. T. A. (Juiz de Fera)
— Suas informações não sao sufficientes.

Mlle. Z. A. — Deixe que a própria re-
clame esses cuidados.

M. J. F. — Exame.
P. A. U. L. I. S. T. A. N. O. — A mo-

lestia que diz ter soffrido deve ser-lhe de
aviso para o rim, bexiga, etc.; nâo confiar
na "limonada". Confie-se a um.medico. Tal
vez no seu caso seja preciso uma therapeu-
tica mais seria.

I. A. K. (Minas) *—. Obteve bom
do? Agora suspenda o remédio e continue

fnuciu (Ruo V. do Rio Branco), pour clro exa.
mine.

F. R. A. do O. — Nãohn de que,
. T. R. I.

-^•PARISIENSE Amanhã

com os passeios e as compressas frias/ i .' ' '
b. r/a. z.t; o.wt: o:¦¦*— rreaso"

pára ser examinado.
L. O. P. E. S. — Seria necessário um tra-

taineiito muito enérgico caso pudesse ficar no
Rio ou outro logar onde houvesse medico,..
Es»e mal não é incurável. ,'

X2 — Achamos o seu tratamento uin tanta
ntropelndo c sein methodo. O senhor com cer-j
teza andou mudando de medico a cada momen-j
to. Tomou remédio de mais. Continuando des-
se passo cura-se pela certa da moléstia, mas...
Basta tratar-se, energicamente, um mcz, mcz
c incio por anno, durante uns tres annos, --
desde que nâo haja symptoma alarmante. Do*,
vc, agora, descansar pelo menos uns dez me-
ZCS '

.T. O. F. F. R. E. —» Pódc curar-se só
pela força de vontade. Olhando no sentido de
corrigir o defeito.

T. A. N. (Santa Barbara) — E» caso para
não se dar opinião sem exame. E* útil man-
dar examinar a urina e o sangue^ r-. Si ja
não o fizeram.

P. U. F. F. — Exame.
P. H. A. R. 1. N. G. E. -- Mem. *?
P. R. A. N. C. E. — II n"y a pas dc quol;
D. E. U. S. — A sua carta cominoveu-

nos. O nosso conselho seria trazel-o ao Rio
e consultar o eminente psychiatra professor
Ju lia no Moreira.

D. I. V. A. (Minas) — Tomar um pouco
de emulsão de Scott ou .quina (sem vinho), ás
rcfeiçõos. Procurar dormir um pouco apósos
repastos. Mandar examinar o sangue.

P. A. U. L. E. — Emmenc-le á 9 heu-
res du matin a 1'Instituto de Protccção á In-

JOSÉ' JUSTO.

mãos fez brilhaturas nas "Vagues .
ltowsbi- -Mme. Guinar Bandeira Stampa, dc
cuja voz estavam saudosas as rodas artísticas,
mostrou áer o mesmo o timbre impressio-
naiifè de sua. voz, cantando "Trovas" e "Sem-
pre", de-)Nepomuceno. Foi egualmente de
iexito a execução ido cot-o das "Uyaras*, nu-
mero com que se encerrou a esplendida fes-
ta de hontem.
CONFERÊNCIAS

P. A. f. R. I. C. I. O. (Ouro Preto) t-
» .oaso para exame o IIo; o 1" Aeetouii.
,C. A. F. J. — Vinte minutos antes das

refeições, tome cm um pouco de água XX .gol-
tas dc: Tintura de quinquina. Tintura do gen-
clima, Tintura de lindliinu 84 10 gr., 'liiitum
de, noz vomlca 6 gr. Acabando de comer tome
1 cápsula de: Retol, CarVío do Belloc. Barro
preparado Ift 0,30, Curbonato de mungnne»

'<J. A*. P. I. L. — Nflo ha de que.
iiF. O. N. .-Exame.

C. E. S. A. R. (Juiz do Fora) — Queira
eicrcveivnos do novo descrevendo of» sym-
ptomas.
iti N. A. «-ü E* cnso para exame.
1.. E. A. L. — Idem. ....
«. T. I. D. E. — Uma serie dc Injecções

de arsenlato de ferro solúvel, si o sou medico
concordar. Exame das urinas. Duas horas an-
tos das refeições tomar: Tnnnato de orexlna
MO gr. Para uma cápsula. N. 1-.
I A. L. T. R. — NRo ha de que.

C. A. E. H. — Tintura de anemona 0,50,
dita do noz vomlca 0,00, Água distill. 100 gr.
Tome umu colhcrsltn dns dc café de hora cm
hora até o effeito desejado.

j :i». E. T. H. O. N. I. U. S. II — A sun
carta é muito longa. ., - s

O, V. O. S. — Procure um medico. Nao
c caso pnrn jornal.' i J. S. N. — Jubol: no deitar-sc.
,A..A. B. C. — Exnme.

. P. Y. O. R. R. Y. -- De completo nc-
cordo. ...

ÍÃf. A. M. — As conseqüências são todas
uiús. Mas uma hn que e grave. Mesmo com
c?sns precniiçõcs: c grave... A bou cutendeur:
salut I

D. U. V. I. D. A. — Tome um pouco de
iodureto dc potássio e mande examinar n sc-
creçflo im sal.
,iD. E, D. O. Mort. r- Talvez sc trate dc
i.epbritc chronica.

C. O. Mt E. I). I. A. — Não deve cocar.
Applique compressas embebidas cm: Chlorc-
tona 1 gr., Borato de sodlo 10 gr., Água «lc
louro-ecrejo 4 gr.. Água chloroformndn 400 gr.

D. A. R. L. E..-- E* impossível respon-
der pelo jornal.

.1. Ò. F. A. S. A. — Exame.
A. P. A. R. — Nuo ha dc que,
S. R. A. N.—Idem.
G. O. R. D. O. — O Sr. Juvenal Mur-

tinho diminuiu 15 kilos em dous mezes dc ab-
sleuçfio comptcla de sal c assucar. Querendo
iinital-o... E' pmdente, porém, não seguir esse
regimen, caso tenha no seu passado mórbido
moléstia dc alguma importância.

P. Ã.R.D. O. — Injecções de mercúrio.
V. L. de O. e S. — E* mais admissível a

primeira do que a segunda hypothcsc.
A. S. Y. L. O. de S. C — A vingança

quo o senhor imagina não é digna dc um ho-
mem. Ninguém «e deve vingar ".pegando ino-
lestia. Faltou, abandone-a, assim mesmo, sem
essa triste lembrança.

S. P. A. — Deve entrar em tratamento
quanto antes. Um dos ooefficlentcs prinevipaes
do bom êxito da cura é o repouso.

P. A. E. —Diga a esse pharmaecutico que
a creanças abaixo dc 5 onnos, não sc dá creo-
°I.I. 

A. L. B. (Pnrahyba) — E' caso para
exame. Pôde tratar-se de fraqueza ou infe-
ceâo ou... '-.. , .

Í. 
A. V. A. R. — Não ha de que.

, -C. S. (1917). — Exame.' 
C. B. L. O. — Appliquei Ácido acetico crys-

tallisado 1 gr., Hydráto'de chloral 3 gr., Ether
offlcinal 30 gr. . _^ - . ,- - - __ Bhuibarbo pul-

fundir em vinho
metade. Applica-

ções—semnnn,^s—¦-¦- - ---;- • -• . -
.T. K. (Bicas) — Não seria prudente recei-

tar sem exame.
P. R. S. (Collega. Monte Azul) — E* um

problema social interessante: Por exemplo, cm
ínm cnsol dc leprosos. Devemos confessar, po-
rêm, qüc todos os meios que nós conhecemos,
são -mais ou menos prejudiciaes ú saude:
actual ou futura. E os modernos conhecimen-
tos sobre ns ¦ glândulas dc secreção interna
vêm provar, cada vesc mais, que não pôde
haver, nesse sentido, nenhum meio inoffen
sivo.

M. M. de A. — Nuo ha de que.
A. C. A. D. E. M. I. C. O. — Faça o

possível (nem que seja por meio do cônsul
cm Gênova) de obter umas ampoulas do soro
curativo Bruschettini. Si não cura ajuda a cura.
Como 5o annista de medicina (quasi collega),
deve conhecer o regimen: alimentos ricos cm
gordura, — desde a azeitona á emulsão dc
Scott.. Portanto, toda a serie de leite e íacti-
cinios. A esse respeito seria utll o queijo de
leite de ovelha. Dormir um pouco, após as
.refeições. Não desanime. Talvez em pouco o
senhor volte jfara o Rio forte e prompto para
continuar seus estudos 1

K. L. K. — Exame.
O. I. G. N. — Trnta-se de uma infecçuo

muito conhecida. Mande examinar ao micros-
copio essa secreção.

B. N. D. dc A. ¦— A sua carta ê enorme:
Em tudo!

M. O. S. Q. U. E. I. O. (?) — Tem só
um metro e 15?. Ha dc crescer: ainda è cre-
onça: até aos 25 annos ainda faltam 111

Dr. NICOLAU CIANCIO

lerapeu- 0fficinal 30 gr. r- . .;< :
. .1 C. O. R. O. N. E. h. — Rhul

resulta; |1Vt-ri«ado 160 "-'gr.-;* Fazer infundir
ilnne sói i,ranco 600 gr. Reduzir a metade

Sobre o lhema "O funccionaiismo publico •
a pólitica", fará na sede do Club dos Funcçlq-
narios Públicos Civis, ús 16 horas, terçn-fei-
ra próxima, uma palestra, o Sr. major Carlos
Alberto do Espirito Santo, á qual poderão as.
sistir todos os funecionarios públicos, sócios
ou não do mesmo club.,
VIAJANTES

A COLIIMM INFERNAL
Para Bellò Horizonte, onde pretende iniciar

serviços teçhnicos sobre estradas de rodagem,
seguiu pelo rápido b Sr. Isidoro Honorio
•D.oin. . . ,_;¦: „— Acha-se nesta capital, hospedado no Ho-
tel Guanabara, o Sr. Joaquim Franco de Mel-
lo, residente cm Suo Paulo.
PELAS ESCOLAS

La Poupée
Assembléo 100 (entre Avenida o Carioca)

LINDOS VESTIDOS para senhoritas, alta novidade,
desde 6OÍ000.

EN.XpVAES para baptisados, desde 35$O0O,
¦VESTIDOS paia senhoras, em filé, Unho e cambraia
n ¦ ***** ' ¦

Cerveja "Park Bier"
Analysada no Laboratório Nacional de

SAnalyses, sob o n. 3.785, em 9 de setembro
de 191Ô; é muito nutritiva, recommendada
pelos médicos as pessoas fracas. Encoiitra-se
é venda em todas as casas de 1* ordem. De-^osito : praça Tlradentes n. 27. Telephone

, 698, Central. Rio de Janeiro.
¦ ***** 

PERDEU-SE a caderneta n. 514 da secção
e depósitos populares do Banco da Provin-

Ia Sò Rio Grande do Sul.

Depois de um curso distinclo terminou ha-
dias «eus estudos theorlcos no Instituto Na-
cional de Musica. Mlle. Diva Masoondes, filha
do Sr. José Adalberto Marcondes.
MISSAS

fal-
fa, sua família-tara-oele-

brar amanhã, .70_dla ae, «eu passamento, mis.
Por alma de José do Carvalho Bastos,

lectdo em Juiz de Fora, sua família fará eth

sn na matriz de Santa Rita, ág 9 e meia horas,

Declaração
&F A Casa Vieitos, ha 60 annos estabelecida

nesta cidade, declara que se aeha perfeita-
mente preparada com a sua secç-ao de óptica
para aviar toda e qualquer prescrlpefio dos so-
nhores médicos oculistas, assumindoi Inteira,
responsabilidade pela sua execução, dlípondo
para isso não só de pessoal habilitado

Durante, o mez de novembro
Teremos em EXPOSIÇÃO nas nossas vitrines, no interior do ARMAZÉM

e na secçSo de RÒÜPASTEITAS, grandes SALDOS de camisas, çeroulas,
pyiamas, roupinhas de creanças, roupas para homens, «ollarinhos e chapéos,l"...__. . [odas de PRIMEIRA QUALIDADE que vendemos por preçosmercadorias
baratissimos.'m mm*mmmVBN,8B -

7
ACTOS ãf ^ i hora Vk

II 8,40-10,20 li
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ACTOS

V mais Iu-
xuosa

montagem
até hoje

adoptada
em dramas

policiaes
BARBA ROXA

Rigorosa
verdade na
reprodueção
das violen

cias do
celebre cri-

minoso

Jm Wwm ¦_¦ ¦'- ¦ _»>•' A_r-fl l-ttVjB-Mia _H ,;*-' _______H_K -J>m i

Execução cinemalograohica databnea LEFilivi ü'ART
Artistas do THEaTRO ODEjN, de Paris

TltULOS DAS SCENAS PRINCIPAES
O charuto de azitrato-Ò desafio tios jornalistas- -Piimeiro mystcrio-A re
união do club-0 champagne anestliesico-Acção do telc«raplio~Nas sombras
da matta-0 motocycle phantasma-Bai;ba Roxa e Tiively--Mcnsagcn: sinistraj
-O corpo de segurança-Vingança tle amor-ü rapto de Ouette-A morte ap-

parente-Barba Roxa amante e cavalleiro-Um beijo corrpiiyo-Torpeza e re-
moiso-0 cerco do rcducto-A lagoa infernal-0 vesuvio das aguas-ü incêndio
da lloresta-Solução do mysterio-Piisâo de Barba Roxa-A celebridade do

crime

São nullas as palinodias ante a evidencia insophismavel!

Eis porque não bordaremos encomios ao brilhantismo que reveste todo este
trabalho valioso, em que produz verdadeiros dramas dentiodo próprio drama

a genial e formosíssima, actriz francezacie Ia.
¦+m

Amanhã: O PARISIENSE
ENVOLTO NA

Apotheose de sua supremacia!

QUEM PERDEU ?
O Sr. Arthur Faria da Silva Vianna troti-

xc-iios um relógio dc senhora, que encon-
itrôu hontem na rua Sete de Setembro.

Pelo Sr. José Antônio Medeiros nos
foi entregue uin recibo tlc aluguel de casa,
achado na rua da Carioca.

— Na rua do Lnvradio o Sr. Oscnc Amo-
nio Ferreira encontrou uma carteira tlc itlcu-
tificação passada pela Brigada Policial.

¦ m»m ¦

Dr. Telles de Menezes
Clinica cm geral — Esp. moléstias das senhoras

e partos. Cuns. lt. Cariuca n. 8, 3 ás 5.— Tolonli.
«OOC.-Bosid., Av. Mem de Sa, 72. Telcp.OliC.

Chamados a qualquer hora.

Reabriu-se o Guarany
Reabriu-se hontem o Café e Restaurante

Guarany, á praça Tlradentes, estabelecimento
que vem de passar por completa reforma.

i **•*• ¦

Amanhã, peixe au graiin
mVK Casa Assembléa, restaurante de primei-

ra ordem, tem diariamente o mal» variado
"menu" e os melhores vinhos. Rua da Assem»
bléa 79 Proorletario Ottnmar Moller.

Em poucas linhas"
A' policia do 23° districto queixou-se bojo

Elias Antônio tia Silva Netto de que os Ia-
drões, penetrando cm sua casa, ti rua Carlos
Xavier n. DO, em D. Clara, roubaram diver-
sos objectos de uso doméstico, roupas, etc.
A policia do 23" districto prometteu provi-
denciar.

-Tombem á policia do 23" districto diici-
xou-se Euzebio Gonçalves da Silva dc que .c-
cebera «le Olympio de tal uma cédula falsa
de 5ü?000 como pagamento dc diversas com-
prns.A policia do 20° districto -prendeu An-

tonio Francisco de Paula, quando tentava
roubar uni encanamento de chumbo na rua
Sá. na Piedade. ______

TERRENO
Vendom-se dous lotes de terreno A rua

Barfio da Taquara, antiga Estrada da Fie»
Rüezla, Jacarepagud. Trata-se na rua Al»
bano n. 210.

¦ ****• ¦".Ilustração Portugueza,J
Interessante está o n. 558 da serie III do

semanário lisboeta "Illustração Portuguezn",
que nos enviaram os Srs. José Martins & Ir-
mão, seus representantes entre nós.

-« ***** -
SYPHILIS cura-se com LUXIODIUM 66.

(94) FOLHETIM

Emocionante romance da actua-
• lidade, de Qatton Leróiix •

fi? PARTE
¦ 11 *

A terrível aventura

como
íarabem de material d"e superior qualidade.o
par de bem montada offlcina.onde pôdMIo-
sor executados os mal» delioados trabalhos
ópticos. v.

Como prova de consideração para com os
senhores médicos ooullsta*, * Casa Vleitas ra-
solveu conceder o abatimento de 20 °|» a todos
os seus clientes que se apresentarem som 88
respectiva» receitai á tia ii Quitanda |. Pt

E beijou Qérard, gulosamente, repetida-
mente...

--Deixa-me.,, deixa-me... eu U sol íi
ta poderei beijar amanha... deixa-me 1 Ahl
maroto! apreciaria» os meu» beijos, si eu ti-
vefse vinte annosI...

Depois 4e Gérard, ooube a ve« aos outros,
Ella só os beijou uma ve». no rosto... os
quatro da.Nomèr. também ganharam os seus
btfjo». • •

— Meus pobres O queridos filhos! Voeis
nfio sabem ao que. se arriscam, pregando-lhes

inta peta desta») Magdalena, esVasle o guar-
á comida, minha fllhinha. Ella continuava

i natar Magdalena oom« uma oreança «
Magdalena tinha sessaiita annos). B* prepiao

«pmer e de beber a asses rapaees I..." me noticias da guerra...
a M pon saber. Blles montem! El-' lero m«|s ler-lhas os

v\ guetnlftl af firmavam

-in Ufa ove'
_ ter • de b
0»rard, dá»»

Mnáè»J. .VQjj
estar «ta PaHi
•¦Kâo (Ktero Kafs Jor!
~«» hio
verdadal

^aotjrtado
I slauost l

i m*a£
Belfort • em Naucjr,

e dista a Magdalena I
d» nadai... nao
II.,. Os frauee-

«aaer-nos as noticias
fio WgSaWt W»r tftom

verdade? Gérard, isso nfio me surprehende
de tua parte 1...
íi Ella enxugou uma lagrima e acerescentou:

E' preciso que diga que tenho fé em que
vocês háo de aqui vir um dia sem trajar
esse uniforme, mas, com as bellas calças en-
carnadas... Mas, dlga-.me... nfio ouso inter-
rogal-os... isso faz-me tremer... como...
como vâo as cousas?...

--.As cohsas vfto boml deolarou Gérard
com uma voz que fes estremecer as vidraças.

Oh I nfto precisas gritar assim tão alto,
para dizer: as cousas vão bem|... As boas
noticias, eu as ouço. 86 para as mas é que
sou surda. >. quando me dizem, por exem-
pio, que elles estão em Parte....

Elles não estão em Paris! Nao estão em
Belfort 1 Não estão om Nancy I...

Mas, então, o que andam a contar? El-
les nflo estilo em parte alguma? exclamou
alegremente a boa senhora.

-»• Sljh, retrucou'uma voe lugubre.•.-.-.."El-
les eAfio em NorerarM...

* — A tia Vezouzo se apercebeu, então, do
ar acabrURbado mahwstado nas quatro phy-
•Tonomias alinhadas ft Mia vista. Gérard »x-
plleout4 m***¦ Silas são de Norémp.

*Ê**m*\êim^***\*wm********>*w**»m***fm.

Pareço, prosegulu a tia ein voz baisa,
emfiin, contam, que elles procedem peor do
que om 701... Serft verdade?... , .E' do que se gabam, disse Gérard.

Mas, que lhes faremos n6s, quando ohe-
igarmos a Berlim? perguntou a velha, que
tremia de raiva. Ahl acho bom que não nos
falem então cm-humanidade, não achas?...
Ahl humanidade não foi cousa feita para ei-
les, isso não lhes interessa 1... Alhelaram-se
da humanidade, consideram-se acima, ou por
baixo delia, como qulzerem, mas ha de ser
preciso que vocês todos os tratem, então, co-
mo simples gatos damnado^I.;.. (Os seua
olhinhos pardos chispavaim e, na oceasião, tão
branca e irritada, com os suas velhas mãos
feito garras, era ella quo parecia uma verda-
deira gata damnada).

Magdalena, nesse Ínterim, trazia um fru»
gal jantar a que todos fizeram honra c que
foi regado com varias garrafas de um excel-
lente "Thtaueourt", que a boa senhora so
mandava setfvlr nas oceasiões solemnes.

Continuas a preparar da mesma manei-
ra tão saboroso» Isitões com geléa? pergun-
tou Gérard a Magdalena.
: i— Cojm certeza. Ha de dar-me noticias
disso, logo á cela,..

Que oousa gostosa que fica O tal lei-
tfioslnho com uin oopo de velho "Thiau-
eourt"l...

E não disseram mais nada ou pouca cousa.
Facto singular, iodos esses rapazes bobiam
copiosameute, mas Isso nao lhes dava liber-
dade á língua, e era a tia Vezouze a única
que bebia água, que não cessava de falar.

Na minha edado, a gente prefere falar
do que ouvir, dizia ella habitualmente; cansa
menos I

E cm tudo o que cila dizia pairava 0 seu
ódio flammíjante contra d allemão; as nisto-
irias das ruínas familiares, os campos, Os vi-
nhedos cobertos dc cal apôs a devastação of-
fielal e a prohibição de revolver a terra du-
rante cinco annos!

Tudo isso, para nos arruinar, meus ca-
ros filhos, para nos deixar sem vintém, para
obrigar-nos a clamar nor mercê, ou nos fa-
zer abandonar p pai»! Mas eu, disse) Não!

I ficarei, apezar de tudo 1 Esperarei 1 Não mor-
Ireroi antes de ter visto toda ossa genU •__.-
lt*** (iaout, a nonta-_4» a» MM*1»'

15 pronunciava toda a phrase a lia^Vezouzc.
Não se envergonhava de se servir dc seme-
lhantc expressão; somente pedia disso des-
culpas:— Ha palavras que devem ser pronuncia-
das, ha cousas que devem ser feitas, com se-
melhantes animues!

E depois de ter pronunciado a palavra, cila
se referia ás cousas que é permittido fazer"a semelhantes animaes". E sempre, ao so
referir a essas cousas, a anciã conseguia con-
tar a mais magnífica historia que possa scr
contada,

Ella começava excitando o seu conviva, nar-
rando todos as misérias soffrldas. E para
isso subia, assim era preciso, até o cerco "du-
rante o qual morríamos pclu falta dc sa),
vocês iião sabem o que é "a sêdc do sal"!
Meus filhes, todos ficavam eufiloirados nns
portas dos salsicheiros para apanhar os res-
tos de salmoura, restos dc salgas que eram
raspadas e depois, quando já nada mais ha»
via nos salsicheiros, todos corriam até o Seil*
le, sim até os velhos cortilmes do Scillc, era
á casca do carvalho, aos velhos couros corti»
tios que se ia pedir um gostinho de sal!

Mas isso era somente tortura pbysica...-
isto nada é, comparado ao martyrio moral
que hão cessara de opprimir os desventura-
dos francezes ficados em Metz, desde essa
época longínqua... Ah! a administração bo-
ene sabia fazer as cousas... Podia-se dizer
que desde esse tempo encontrara novos in*
ventos, todas as semanas 1...

— Mas também que boa vingança tirámos.;
Sim, um dia, tirámos uma boa vingança,..!
com a cousa em questão, a cousa a que eu
me referia ha pouco... Aht que bello dia quj
foi aquollet... Ainda nos dá vontade de rir,
quando vemos passar por entre as nossas ve'-
uezianas os taes senhores da administração,
os "Herr director... os Krcissdircctor"! e to*
dás as suas gothons. Ahl elles se tinham rc-
unido todos, nesse bello dia, no. palácio, e ha»
viam arvorado os seus brllhaiitVs' uniformes t
Imaginem 1 qu» dia glorioso: ia scr inaugurada,
na praça da fisplanade, a estatua de Giiilher»
mel uma estatua eqüestre "kollossal. ia. mcln
berr'»!,^ 

* -

íContinúaà, .
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GELO ****************************************************************** - .
¦wy.

I2.PO0O

20$00Q

¦j.^ooo por mez

15 $000 por mez
32$00O

íMPRESA DE ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS c&,í°
AVENIDA LAURO MÜLLER N. 431 -. Telefone Norte 1355

ENTREGA DIÁRIA A DOMICILIO
Assinaturas mensaes de 112 pedra ou 12kiIos ,,.,.,.,,: . Asbignatunis mensaes dc 1 pedra ou' 25
A . kiIfs
AssigiiiUiiias scmcstraes de i|2 pedra ou ia

1 A I * *°S '••••••••
Assinaturas semcstracs de 1 liedra ou 2*

Kllqs ,,,*.*
Assinaturas por coupons, r tonelada .' J „pwM

Assignnturas por coupons, 5 toneladas: 7<**, 80$. 90$ e. ioo>ooo, cqnformc a consumo diário
A Empresa faz saber ao publico e aosseus clientes ciue acaba dé tomar provi-ciências que lhe permittem garantir um
perfeito serviço oV distribuição de gelo.po-dendo attender a qualquer pedido quelhe seja feito
A Empresa dispõe também de espaço emsuas câmaras frigoríficas, com tempera-
tiras 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-terioraçao pelo calor, assumindo respon-
sabihdade pela sua conservação, de ac-'-; córdo com a seguinte tabeliã :
TABElibA DE PREÇOS PARA ARMAZENAGENS

UREOLGHAITEADD 2**m***m***m**^m

niimiati

ItttHpMíf
CtmuMNto U Uttrlai NMfeMiJ I

4* Irtill I
EtímeBet publicai, sob fl fiicell-«açüo do ffovtino federal, ái 9 119 •nos _ sabbadoj ái 9 horaij m nuVisconde de lUborahy V 4»

AMANHA
333-35*

Por 19000. em meio*
Terça-ieita. 28 do corrente

345 — iyimm

r====^iç======s=aB:s:=s,!=i 6ECÇXO DE BIJOUTERIA
• *

A nossa bljouterla t conhecida
pólos stus estylos elegantes *
modernos. B' mesmo difficilintó
distinguil-a dejolas verdadeira**

A única diffcrcnça 4 o preço

~""%l

No. 30051... ISlootlÜf Fo. 1W79 -lOfooo
Imitação de lariiriiga, oom pedras

Qê pedidos do Interior recebem
a nossa máxima attenção

Por 19400 em meios
Os pedidos de bilhetes do Inte-' 1 ".SX"1!. 8Cr ncompünliedòs demais 600 réis pnra o porte do Cor»reio c diriaidos nos iiftentcs «evoesNazareth & C, rua do Ouvidor11. 94, caixa 11 817. Tele». LUS-VEL e na casa F, Guimarães. Ro»sano, 71, esquina do beco das C1111-cc'"'». caixa do Correio 11. 1.973.

^•vS*
No. SM51..„ 1fl|ooo

Passador, com pedras

CAFE' SANTA RITA

Taxas por volumes || Taxas pôr kilo
MHtCADORlAS | PESO I ¦•¦¦''•• ..,„ ., "~~" "*| .'iililins MERCADORIAS | TAXA | PRAZO

Frutos verdes ,„ , „.„' .Flullls tcec,, . fe**-.-.p S;(
Ci,,„i,„aS,«,o •«>.!¦•¦ ^K«8T-,,^»'SÍ?,,I,,,,|?
a,,lcs 20a 35» $500 

1C,XCf,Í"giU,°  *05° 30 *«" ;
l!;i!nlaí 

"'W •»..«, m m*V* ..jg»i fi (SemanaI*"» Ovos ...•..,

Qiielios fa •'JOn ü5)> 570° j. ¦'
m,,,,,h''1s ^'k» tm Cc' °,as  $02° 30diuJ

,;;,,,;; ik**A*> m^- •¦ so8° • •
Inliiicos.,,  Rinn t. «

C„r,,cssa.gs. 1,Ba ''-•'» 2s00° !
,. ., i-OalSõ, 2S5C0 

'^"'^"*'•"•" ^ .Semana ;lüllCllillO. ... '" " ... v.__^. Leite e Ci-çine—,I.ili'o $0*10 »
PlCMlIllOS.... ,, . . . ,,„ ,. I

mi™ mnn (¦crveja-bat*ns'2o.|its1 $100 #„ , I rnra 1.000 volume; ¦•' IU"hil (L Uc-coiilo de 10 'ili 
Flo.-es.........í

-¦• 
' ~^ r"~"-T- I

K--; - . ¦ • -J. ^~^m^mmrm^T[my-T^Tlmmm^Êmmmmi, I ...
11 I

***m**\*\\ B-^fliW -8*^aV

^D L^ar »eH* ** V *mm\* \\*\\f
^E|^A>fitjiy,í^i^^^Me^^9(>3B^Br

nua do Acio n. 81. Teiepiiiioe UOi Norte
?.2™8* Norte" l0' 2â' Tc,e')h0,,e

¦ ^aJB*BHWnsn!& ^

No. 20D96.. SSJooo

===*BSSS

*^*t\r\**W**

No. 10535.. 0^100
Collar fino,
platinado,com brllhanfes

N. 11407.. 8S000
Annelpara

(-ornem. Doura*
do. combrilhante

(Sl^^toQÇ I
187* OUVIDOR. 189

«IO DE JANEIRO

Telephone Norte 1855

169 - AVENIDA RIO BRANCO - 169
(Ein frente ao Hotel Avenida)."A PREDILECTÁ'

Tailleur pour Dames,
: Modas e Confecções,

Chapéos para senhoras. — Ultimas novidades

Vendem-se
Jóias a preços baratissimos j narua Gonçalves Dias 87

Joalheria Valentim
Telephone u. P»4 — Central

HEI
As moléstias ila pelle, como sejam:empigens, darthros, sarnas, man-chás ila pelle, comicliõc- no corpo,cnspas, curam-se com'o SABONETE

ANTI-HEIU'ETIC'0. '
J Vende-se na, pharmacia Bracnn-
\ Una, rua üi tfgUapp n. 105.-

- No. 55812... Bjooo
Imilaçfio de (arlaruga,

com pedras
No. 55011 2*500

No. 2580 . 11000
Broche paralufo

No. 51604 . 4J00O
Brincos com
pedras e uma

pérola

\ftÈ0Ji

.fili STRflS
Louis Sfrass

Pttiendas de Unho par* Unçó*», l|0|,0«no e canibrahi. Artigos feitos, iui roíifiííbrancas, para homens e senfaoráe. '

Avisa át Exmat famílias, fratu
amigos quo so muda da Avenida
Branco para a
*M 81TB DB SETEMBRO K' ll«

(Primei» sadar)-Tef»honç «CeotrU 4IS2, por cima «,.caia oc calçados RcclSa *
B que resolveu vender os seus linhos, «toem quantidade qne o freguês desejar ô *l

preços multo raxoüveis. ' *
Vendas a prestações e a dinheiro

Lindos layatorios dos aromados fal>
cantes, Afarca Gallio de Pu ris.

(Doze peças a preços sem concorrência)

113, RUA SETE DE SETEMBRO, 113
Primeiro andar, entre Gonçalves Dias e Avenida Rio Brinca

TELEPHONE 4182 CENTRAL

ri-

"OUngutntoSantoBrasiÜeasc"
Cura: Feridas, chaga», ulccrai, frlolrae

olc. Fcçain alJugunnto Santo Bra-iilien-
so. Fabrica: Pliiinimcia S. Joaquim, á
Rua Martchal Fluiiano Peixoto n. 178

"0 An.isj8zon.oo Joiuêl
'" ******Í*****M**m* ***lA

Mis adquiildii ou lici-oililariu cm todns usmanilcst-içòcs. Illiouinatisnío; liczo-rnii.--, Ulmras, Tuinòrcs, Dóios museu-litros e '«.seus, Dores de ualiççii ho-ctiiriins, eto, e. todas doenças rcsul-tiinles dc iiiipiueziis do sangue,
I ,. ciiiiiin-se iulMIlivelmoiito com ia -ünico quo comum so l.usco faz dcsuppai-eccr qualquer mamlcsuição. UmacoUioi- apus as leleiiges. Km todns as pi armacias.

M
LOTERIA

DE

S. PAULO
-CAMPESTRE-

Ourives 37. Teí. Z.666 Norte
Amanhã ao almoço:

Colossal angu á bahiana.
Bifes de carne secea, arrozde forno em canoa!...

Ao jantar:
Comido famiiíir, marreco de

-r , . . cabicella camarões torrados,lerça-Ieira, 28 do corrente sardinha á poveira!... Além
*m dos pralos do dia o menu é¦" wanadissimo. Todos os diasostras cruas, canjas e papas.Boas peixadas á brasileira.

Ovas de tainha fritas.
•PREÇOS DO aOBTXJ-M-B

Oaranlida pelo governo do
catado 1, ,_*

DENTISTA
. '. L2f"s x'beiro, cirurgião dentis»ta pela Faculdade de Medicina do Riode Janeiro, com longa pratica. Traba-lhos garantidos. Consultas diariamente.Consultório, .-ua da Quitanda n. 48.

SECÇÃO DE ADORNOS PARA
CABELLO

a
Acabamos de receber um grande sorti-

mento de adornos c convidamos
V. tx. a visitar-nos e a admirar a- - - - nossa exposição - - - .

¦ in.

#landa-so pelo Correio, sob registo,
['! por mui» lOjaeOr *

No,12606... 351,00
Brincos doura-aos com dousbrilhantes

No. 2603... líOOO
Broche dourado
com brilhante " e

ÍÜM? irS-Ws^..
v«v

No. Coooo. 2fooo
/TV,V Broche platina-

» ouro .*, do*,;om esmalteNo. 2658. i$5oo e brilhantes
Broche dourado

com brilhante

DINHEIRO
Empresta-se sobre jóias,roupas, fazendas, metaes,
planos, e tudo que repre-

sente valor

Roa Luiz de Camões n. 60
TELEPIIÕWÍTÒÍS NOHTE

{Aberto das 7 hom* tiamanhã ás 7 da noite)
J. LIBERAL & C.

Por i$ooo

Bilhetes á venda em todas
ts cas.is lotericas.

Malas

Leitura Portugueza
Aprende-se a ler. em 30 lições (demeia hora) pela arte maravilhosa dogrande poeta lyrieo Mo de Deus.

.J°Qnfttaiíe.e m«mo,ia» « Mos aprendemera d0 lições, homens, senhoras e cre-onças. Explicadore»: Santos Braga e Via-leta Braga. D
---S. J0SE* 36, 2* andar

Agua Pfayllis
•^"mmmmmmmmmm******************

Embellezamento da
cutis

Mme. Julía Caldeira
Aconselha o uso da. AguaPnylhs n. 2 as pessoas que, ain-da moças, tenham o rosto e opescoço enrugados ou' mancha-dos, de pànno ou sardas, e ássennontas o uso da Agua Phyl-lis n. 1, que torna a cutis ro-sada, macia, evitando cravos, c«-pinhas e aformoseando a pelle;«te tratamento, áindà poucoconhecido, é de um effeito ma-ravilhoso, sem egual até hote.Estas águas acham-se "á ven-da na avenida Rio Branco nu-

W^JPa í ,andJ,ar' Telephonen. 4.215-Central, de 2 is 6 datarde.

I Cofres
Vendem-se quatrousados, no deposito dos

Cofres Americanos, á
rua Gamerino n. 104

^^^^^^^^^^^^^^^^'^'••¦'¦¦¦¦"¦¦¦--¦-¦«--¦SBBBBBBBSBBBBBBk

NEURASTHENIA
O lleiniilogcnol dc Alfredo dcCai-yailio é u unico quo cura estaterrível inuleslia; innumeios attes-ludos.

A venda nns boas pliarnmcias edrogarias do Hio e dos iJsUulos.
Deposito: - 10, llua 1» de Marcou— llio.

Eduardo Boucas Cavanellas
Participa aos seus freguezes

que reabre o seu estabeleci-
mento e Casa de Petisqueiras,
á rua Luiz Gama, 43,

QUARTA-FhlRA, 29

A Mala Chineza, á rua do Lavradio».. 61, ó a casa quo mais barato vende,visto o grande sortimento que tem; chama« aUdição dos senhoras viajantes.

PENTEADEIRA

Rína Merlo
Executam-se penteados modernos e porfigurinos.,*?
Especialidade em ponteados para noivasAttendc chamados a domicilio.

Rua Inhangó, 10, Copacabana,
TELEPHONE 785 SUL

LEILÃO 1E PENHORES
9 de dezembro

Na antiga casa
E. Samuel Hoffmann

M. Gomes & C.
13 Travessa do Rosário 13

JÓIAS
Das cautelas vencidas, po»dendo os Srs. mutuários refor-

mar ou resgatar suas cautelas
até a hora de principiar o leilão

Nâo se Mudam!
Com ps preparados para a

pelle. Usem sí a PEROLINA ESM\ L-JEl *}?IC0 Suo '"••lulro a conserva
SiJfe 2- A*' -»**> I«lo
millá2nR«'a -•!tPos».«o doMIlano. IVe-ço 35000.

Encontra-se á venda em todas asperfumanas aqui ê oni B. Paulb.p-bi>:t BITBMBUO ibs

uiando o suspeusorio*- Electríco-Ma-
gnetico do Di*. Wilson. Cura infal-uvel o absolutamente corta dos OR-GaOS enfraquecidos por uma moci-dade desregrada ou uma velhice
prematura.

DEPOSITÁRIOS
ME RIN O & C.

, RUA DO OUVIDOR. 163-RioR»mettem»«a catálogos desteappareího. Representante cm SãoPaulo!
JANUÁRIOLOUREIRO

RUA 1B DE NOVEMBRO n. 7

retisplras í porlijaeza
Filial da Cosa Darrocas. Tcl. H.972 NortelUo, rua do Itosaiio, 10B, entre Quitandac Avenida

Casa matriz Teleplione 1.255 Norte.181, rua do Hospício, 181, (canto da ma
....»„.- ,la <-oucei{ão.)
AMAMIA, ao almoyo:

Bijupirá de forno á Barrocas.Tripas a mudado Porto.
Secea assada com quibete.Ao jantar:
Sopa purêii'ervilhas-Perna de porco com farol».Caça au saimin.
Peixadas e bacallioadas.
Variedade om legumes paulistas.

. ;^,„is °* dias os,ras rrcsca8> uiexilliSes
Vinhos superiores.
Chopp da Hanscntica,

Manoel Fernandes Barrocas

I RI° n, f

ftjpTllfí
àmXXW/mW****//, 'uF^^Ôjjjtmmyí rf ^
lBvivI A*i\k

' \3sm'i<^fi!/

J«SsT A N

IlilTiámMiTx \tV,eiL*WW*\**\

sWP¦ Ew

i«.<:",L?,res,.d.,a'; fetaVesIiítbmíJItèntta.., .ezioi, mwloitas, ctc.Wnico fa H^c^PHAh.M,ÍÇEÜÍlC0 A.
Rua Marechal Fioriino Pètkbfo ni 178

n
Preparadoamericano
Especial para limpar
metaes, mármores, as-
soalhos, talheres, appa-
ratos de «cozinha, etc,

etc.

A* venda em toda a parle

Únicos ngentes no Brasil:RÉU
Rua General Câmara, 125

Telephone N. 6040

ALTA NOVIDADE
Jfl&tFolhinhas e Blocks

para -191 ''Papelaria Queirós,
QUITANDA N. 60

Compna-se
| qualquer quanlldado do jóias velhascom ou sem pedras, dó qualqu«aule!as do «Monte do Soccorro

sem pedras, dó qualquer talor edo «Monte do Soccorro»; paira-se*om, na rua Conçaives Dias 0.

HOMtEOPÂTHÍAll
•—Adolpho Vasconcellds—\
RUA DA QUITANDA 27

Joalheria Valentim
Telephone 9Ü4 Central

HOTEL AVENIDAl

KIO DEJANEIHÓ

Conuervc suas roupas
LIMPAS

BENZINA TITUS
Sem rival para tirar as mancha»dos \est1d09, tapotes. sedas, luvas,etc. .vendo-se em todas as phar-macias 1$000 o vidro.

beteíllF&comp.
Agentes

Caixa do Correio I907
********

Francez
Ensina M. Guion. Rua São

José j5 1» andar e no domi-
cílio das alumnas.

Para irrigação de plantas e hortaliças. Efcstróe • òiol-li™agartas, abelhas, formigas, insectos cortan S> De n„Sabsoluta. Fabricado por Mac Dougall BroS„ 
* 

Itd. MancSr!
Pedidos em grosso a Roberto Rochfort.- Rua doMercado, 40.

Casa Crashley, Ouvidor, 58 ;Casa Flora, Ouvidor, 6f, e
Casa Jardim, Gonçalves Dias, 38

2 n,il5*or éf ,n•¦•, Importante doBrasil.. Oceupaudo a melhor aituasSo da
Avenida Rio Branco

r ela,va
annual de Ü0.dÕÕ"clíen

gervldo por elavadoros electrlco».
Ha annual de 20.0*" ""

v». JflPlfl Mn-mnli "

108000;
les

encla anliaria completa "apãrtír^de

Pó de arroz DORA
Medicinal, adherente e per-minado. Lata 2.*pooo.Psrfumarla Criando Rangel

Curso de preparatórios
Mensalidade  25*pooo

Professores do Pedro II; obteve nos exa-c.i do anno passado 124 approvnçOes.
nhiim dos seus alumiius foi reprovado.a Seio do Setembro n, 101, 1- anduf.

Curso de corte
Senhora franceza, di-

plomada pela Academia dc Paris, an-ranto ensinai- em lá lições a cortare coiilcccioiiai- qualquer vestido. Cur-so especial do colleto o chapéus.
Corta c alinhava qualquer vestido ou«tailleur» por preços módicos
Av. Rio Branco 103, 2» andar-Tel

3.383 N.^~*w****************************mmÊ

Vendem-se
Jóias a preços baratissimos

Na Avenida Rio Branco, 137
(Junto ao Odeon)

THEATRO RECREIO

End. Teleg. ^ AVENIDA
RIO DE JANE1HO

Companhia ALEXANDRE AZEVEDO-• Tournéc » Cremilda d'0liveira
HOJE: :HOJE

Clnema-Theatro S. Joié

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, refrigerante, sem
alcoo!

Admissão á ESCOLA NORUf AL

Teleph. 1179 Central

« Soirée » ús 8 3/4

AD0Q0EZADO
BAL TABARIN

ÊXITO! ÊXITO!
Traducção do LUIZ PALMEIRIM eREGO BARRÒS, versos de BASTOS TIGREProtagonista, CREMILDA D'0LIVEI1U

Grandiosa • mise-on-scèno». Baila-dos no 2* acto por JOSÉ' VOLP1 e LE0-CA DIA» ...
Orchestra sob a dirceção do maestroFELIPPE DUARTE. "%J^S

Empresa Paschoal Segi-eto
Companhia nacional, fundada em 1 dé

julho de 1911—Direcção secnica do«ctor Eduardo Vioii-u—Maestro direclorda orchestra, José Nunes.-
HOJE—2G do novembro de 1916—HOJE

Amanhã e todas as noites, ai 8 3/4-
ÍDO ^nUi4**Kfc'0,Ut°~á' **Q«*-*-

Tres sessões - A's 7,83/4 e 10 1/2
A revista de maior suecesso na actua»lidado

DA' CA' O PE'
Bi-iilianUi desempenho de toda ¦ com-

pnnhiaExiio.exti-aoidinario do quadro — ZÁ»LA-MORT.
Brilhante desompcnlio de toda a com»

... panliia ;
-" ¦¦ '¦-«¦¦ ¦' ¦¦¦¦ . ..,¦**Os especlaeulos começam pola eihl-bicão de fllms cincmatogiaphicoi, .,.,.

AnaolM « Iodai as daíIm - km'4*1'

^^^^^ aicooi |

m/^ REpuBU(7—jPALACE TU1LATRB |
HOJE HOJE

Domingo, 20 do novemliro-A s
: 8 3/4. da noito

Sensacional espeetaeulò da -afamada
¦Ilusionista » preslidigitadora do
^reputação mundial

MISS EVITA ENIREB
Maravilhoso progminma cm tresactos:

EV,TrESN.Í{E,BDIABRÜRASDEM1SS
. 2--A AIICA INDIANA OU ATRANSFORMAÇÃO DE PIBRROT

«n.7A„ 80'MNAMBUU VAGANDONO AR SEM PONTO DU APOIO.
Espeetaeulò completo a preços no»

.potares: rVizas, l.Mj camarotoi,H$(fouteuils, 3,»: cadeiras de i* %$; 'dllas
^-aí«M8™» nobre», IKOO.onlrada
geral, t$0u0. Os biihotet á venda rmbilheteria do theatio.

Empresa OLIVEIRA li C.
PimJLTIMOslsPKCTACOLOS da grandecompanhia italiana de opereta f'A-RAMBA-SC0GNAMIGL1O.

HOJE-ÃvT^-HOJE

A CASTA SÜZANINA
Amanliã, soguiida-fcira-Despcdida da

P*,Sfflíli«rn~«r"' •mlistlca ,l0 le»°* «•

•--BliLLA RISlilTE. Pelo festeiudo. uria
uStft PAL,!A«08 •¦»-.«"¦.
2o GUAMNy!a 

0rCheS,ra » 8Jn,P,lünl«

.ÍI1!"1!10? Vcn.(la «'«»?« horas not Jornal do Brasil » e d«jpoia no theatio.
• SaÍÍSÍ0i í-rE-tríi. da companhia Iv-•íca ROTOLU B1LLOR0, de que quê L

VAD0R. I-Mfoi *e****\m.

THEATRO CARLOS GOMES

No afamado CURSO NORMAL DE PJREPVBATO
C«?n FlVTPrnSa ÍdadeS f^m^ leccionad^r EX*ÇELLENTES professores, iniciou-se o CURSO FSlPFriAide admissão & Escola Normal AL

URUGUAYANA, 39 (f^NDAR)
Informações de 15 horas cm deante

thVm.V ÇOlilTICOSRUA UO-pa .SSUKI \. J8 f
Rn„,.'^"S ol»1^«íle««iiloii(islà (limitai--

('ivmin-n1'',011'1*3 «noa;

"fcfigiJ hü,'as Cl» Ponio-IIÒJÊ
Suecesso crescente do 1I0SITA COIM»BliA, caebro C(iitõra ú tiunsloniiaçiiohispiino-luzitiiiiii, ' v
INEGUALAVIÍL suecesso ila 4 tr„upo»de artistas soh aIréccilo ilo ologaMè cií

MORAES ?.'°lUpLU "ü eenci'°)J"Ll9

?ift\ 'S«, eslVclIa iíali-inn, •

MAi iri í ' Sí c-a|*«0.l''! IVançüM. '
niwmí YÍ.iElll:S' fl,l,lll,',l fl'«li«'i!'V'

üitami IDIIA- mÚm |,isl'''"°-*u'

Conipnnliia dc sessões, do Edon-Tlioulro,
de Lisboa-Empresa TEIXEIRA MAR-
QUÊS-Gerencia de A. Goijüo

HOJEi -HOJE
Duas soss(!os-A's 7 3/4 e 0 !l/4da noitoUltimo domingo cm quo so representaa appliiudida e pópúlàrissima revista

O 31
O i lf f, CARLOS LEAL

... 0 «31 a, JOÃO SILVA
Toma parte toda a companhia

Vida — Animação — Alegria - Graça —
Espirito

Deslumbrantes sceiiarios-Music» lin-dissimn,
Amanhã-Fes tu artística do maestroBERNARDO FERREIRA
O Diabo a Quatro —

Um acto de variedades.

rodos estes artistas suo coiHratndoi ei)
Orchoilrarfouigano, Süt, a d| $•1» puninar monin1 ¦JPJCKMa|víiokmaNn

lc VliilA
»! - ""uu ¦ *\4.\

aS,5síca!,lr,tt úü VIilW LVS> b«J{-
Quinüi-lein^U^^a do-GABY ^4DAIS, '-autoraIViincca!,,,

Brovcinonlo-ítirta *la BELLA SUZETTB
r ^«i^íà^oH^h^o*^ 'Jmy*m-^^wtzti*xxtm$^ ^Míàki.,;.:. UÉ.

'£&
d>V ..^íí.fr... .^...f±A..ií .l ....... ....1.. «


