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O INQUILINO AO PROPRIETÁRIO — Já disse a V.h.niquonlo nao me baixar o aluguel a cincoenta por cento,lhe /mijarei stnao em cobre 1 Dcuo-lhe duzentos mil réisnvz que passou, mas Iranquillise-se, já colleceionei moedasno valor de trinta mil reis I O cobre está rarissimo I Peruun-le-o aos allemaes I...
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Cem annos dc pintura... kilomelrka.i

AS REIVINDICAÇÕES FEMININAS
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'[Mandado de prisão contra uma agente do Correto,Que açu ao Estado um desfalque de dezoito contos",l odas as regalias do sexo forte l....
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A CULTURA DO FUMO
NO ESTADO DO RIO

Orna stlaütaçio <ãe 60.000

Um ?o e
e Morro

OS MMjltiiMllÃ
Como o Jornalista Symphronio de

-..*_ 
os napra

dSTJfJl V 
""" *t f"-'no t"rco' entrc Morro A1ud° e Auslin. No medalhão,

rt 2 7," PT ',' d'/e"" •;" tqronomo, do Wnteerio da Agricultura ; o porta-dor das sementes de fumo do Monte Líbano; o sócio capitalista da cultura eexploração ; os dous agricultores
O Sr. presidente do Estado do Rio visitounontem, em companhia do Sr ministro daAgricultura, Industria e Commercio, as pri-niciras culturas de fumo turco, em MorroAgudo, município de Iguassú.
SS. Elix. viajaram cm liem especial dalistrada de Perro Central do Brasil, o qual

partiu da "gare" da praça da Republica ásl horas. Um sua companhia foram o Dr.Manoel Reis, prefeito de' Maxamlidinba; Dr.Ismael de Souza, representante da admi-llistração da Cent-rcrl; Ur. ¦ Teixeira- Leite Fi-lho, secretario do Dr. Nilo Peçanha, e Sr.Creso Braga, official dc gabinete.O trem especial chegou a Morro Agudoas 11 horas, recebendo os Srs. Nilo Peçanha,José Bezerra c comitiva, ao espoucar de fo-
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or. ,/osi; Bezerra, equilibrando o sea

orçamento',,.
fuelcs e vivas aor, nomes de SS. EEx., os
:,s: {lanoel José Lopes e Manoel liamos,
«„i'clV,.or.es> ?C11(,° ô Sr- Ramos contratadoP>'o Ministério da Agricultura, e o Sr. Si-mao l-.rjam, sacio capitalista do agricultor...ii seguida todos os presentes se dirigi-
í,'i , pai,'? :i "•'"'te cultivada, sendo-lhes mos-initias diversas qualidades de fumo, como oaamçumc, de Monte Líbano, e Aizminirne,«a Armênia e Tamperlin.
reiL, '. l'.csi<]ente do Estado do llio ficou
dp?. .e impressionado com todas as es-
•eeinm ei .'"" lurco' dizendo «íuc ellas me-
in, ," e'0S'os, por sc tratar do trabalho dcpqmj (ie commercio barato, «jue agora

se dedicava á lavoura e á cultura de timaindustria «pie vem melhorar e deixar cani-taes para o nosso paiz.Naeionalisemos os produetos naeionaes,congreguemos os tres elemeutos: redueçãode_ tarifas, instituição dc prêmios e redu-cçao de impostos, e teremos tudo resolvidodisse o Sr. Dr. Nilo Peçanha.
E, yoltando-se S. Ex. para o Sr. Bezerra,

?ne/.nn mPení íicou »nprcssionado com osliU.ÜÜÜ pés de fumo, accresccnton:Vou premial-o eom o máximo estabe-leculo, que u a quantia de 2:500$. E' domeu costume premiar pela quantidade. Alasaqui devo fazel-o, levando em conta a quali-dade do produeto. Não é assim, Bezerra?Que acha?
Pela qualidade;;. — respondeu o titu-lar da pasta da Agricultura.

O Sr. José Bezerra, ao mesmo tempo, lc-vara suas vistas para uma cultura de canna,
pouco distante, e. não se contendo, bradou:h, esla tudo muito bom; mas não
posso combinar com aquillo; tenho horrora concorrencial

A comitiva dirigiu-se depois á residênciado agricultor, Sr. Manoel José Lopes Chaves,onde foram offcrecidos aos presentes café cdoces.
De Morro Agudo os Srs. Nilo Peçanha,José Bezerra e comitiva regressaram a Aus-tin. O trajeclo foi feilo a pc, em 15 minu-tos mais ou menos. Ninguém se sentiu fali-gado com essa viagem, que correu agrada-biiissi/ma, conlando-sc aneedotas e fazendo-se trocadilhos. O Dr. José Bezerra, então,esteve a/merveille" nos seus apropositos.U titular'da pasta da Agricultura chegou aum ponto em que começou a andar sobreuni trilho, dizendo com ironia:"Seu" Nilo, vou equilibrar o meu or-çamento...

A isso observou o presidente do Estadodo Rio:E', Bezerra, um olho no padre e outrona missa.
Em Austin, afinal, todos tomaram o tremespecial, que veiu parar em MáxambombaAin foram recebidos os itineranles com vi-vas manifestações dç syinpathia, A' frentedas autoridades locáes, que, então, deram as

boas vindas aquelles, encontrava-se o Dr.
Manoel Reis, prefeito, quo levou os Srs.
Nilo Peçanha, José Bezerra e comitiva a vi-
sitarem o edifício da Câmara, cuja instai-
Incito inuHo agradou ao Sr. presidente do
Estado do Rio.

O Dr. Manoel Reis convidou, depois, os
hospedes do districto dc sua jurlsdicção a
almoçarem em sua residência. O convite'do
Sr. prefeito de Maxnmbomba foi acceilo.
realisando-sc o almoço ás 14 horas, o qualcorreu animadíssimo, havendo, ao terminar
do mesmo, brindes amistosos levantadas em
honra do Dr. Nilo Peçanha c do Sr. prpsi-
dente da Republica, na pessoa do Dr. José
Bezerra.

O Sr. Simão Firjnm, em um requinte de
gentileza, offertou a A NOITE cigarros fe
fumo em folha de sha cultura;

O regresso da comitiva /ez-se >ás 15 1|2
horas, chegando o trem especial â "gsre'*
da pr.i{n da Republica niela hora depois.

Vindo de Pernambuco chegou hoje ao Rioue Janeiro o jornalista Symphronio de Ma-galliacs, que ha vários annos residia na liei-gn:a, onde tinha um escriptorio de informa-çoes commerciaes de vários Estados do nor-te. estava cm Antuérpia quando aquellapraça forte foi tomada. Sua casa estava de-moliila pelo bombardeio. Foi então para aInglaterra. Agora veiu para o Brasil e vaenarrar em conferências o que viu nos paizesem guerra.
; Sabedores de que o Sr. Symphronio tinha'inlormaçoejví. interessantes sobre^o actualconflicto europeu, fomos eiitnftíátel-o. En-contramol-o no hotel e o abordámos logo.
_— Viemos entrevistais sobre as impres-soes que nos traz da guerra europeu...— Não sei si lhe vou dizer qualquer cousadn novo, disse-nos o Sr. Symphronio, pois,Considerando a importância do serviço tclc-giapluco da imprensa do Rio de Janeiro, éde suppor que os habitantes desta soberbametrópole, em que estou pisando depois detres annos dc ausência, estejam plenamenteinformados dos principaes acontecimentosrelacionados com o conflicto europeu. Alemdisto as minhas informações já estão bas-tanto vulgarisadas, pois desde que deixeiLondres venho sendo entrevistado pelas prjn-cipaes folhas das cidades onde passei. Comeffeito, em Paris entrevistou-me o "Pctit

Journal", em Pernambuco o "Jornal do Re-cife", na Bahia "A Tarde", além de váriosoutros.
—- Diga-nos, entretanto, alguma cousipara A NOI1E. Quando deixou a Bélgica ?

, —'Deixei Antuérpia alguns dias antes d(bombardeio c tomada daquella grande cida-Ue. Precisamente uma semana depois da oc-cupaçao, voltei a Antuérpia.
_A desolação era enorme; de uma popula-çao superior a 300.000 almas, encontrei..

SFn"™0. ^"íVí' Ulnas 5°.00O. Nada menos dcajdO.ÜOO habitantes haviam deixado a cida-de, espavondos e tocados pela metralha al-'cmã. Scenas de dor
indescriptiveis passaram-se nas ruas de
Antuérpia e particular-
mente na estação een-
trai, onde os que ha-
viam ficado vinham
procurai' noticias dos
que partiiam. Com cf-
feito, os tristes habi-
tantes da cidade domi-
nada pelas forças do
k ai ser supplicavam
aos passageiros quechegavam á estação
central de Antuérpia
noticias de seus

paes, irmãos, mulhe-
res, maridos e filhos,
que haviam partidonuma louca debanda-
da pela estrada da
Hòllanda e os que che-
gavam nada podiam

„ n„ c , . , dizer, pois. eram tara-O Dr. Sumphromo de bem infelizes foragi-Magalhães dos que ficaram es-
, preitando no recantoda fronteira belga a opportunidadè de voltarpara os seus lares devastados.Quanto tempo se demorou na Bélgica,depois da oecupação allemã ?

Dessa vez demorei-me quinze dias,quando o meu propósito era apenas ir a An-tuerpia c regressar depois de visitar algunsdos meus amigos que ali residem.desejoso queeslava de saber a situação a quo ficaram re-duzidos pelo bombardeio. Entretanto, allipassei quinze longos dias, partilhando da ter-nvel desolação, da immensa magua dos habi-tantes de Antuérpia, pois o governador mili-

O eslado em que ficou o escriptorio do Dr.bymphronió, em Antuérpia
lar, recusou-se mjrltas vezes, ao meu pedido edo vicc-consul chj- Brasil cm Antuérpia, a dar-me o passaporte necessário para atravessai- afronteira belga em caminho da Hòllanda.Em fevereiro de 1914 lijl novamente a Belgi-ca, tendo partido de Londres pnra Foíliestoné0 dahi pjora Flcsslnguc, na hojlondn, Do Fiei-

passageiros, que somente tres horas depois dese ter tomado o trem cm Roscndhall, chegamestes a Antuérpia. Ainda na estação os passa-gc ros são grosseiramente recebidos pelossoldados allemaes c nem mesmo as senhorasescapam as mais brutaes c minuciosas pesqui-zas. Por oceasião dessa segunda viagem á Bcl-
gica, a qual me refiro, tive opportunidadè dever tudo ou quasi tudo quanto desejara, afimde documentar-me amplamente sobre os fa-cios criminosos praticados pelos soldados al-lcrnSes na Bélgica, e que traduzem, pela sua«fegra hedloiukz, os phcnómenós de regressão•"mental e dc retorno á barbaria, que trabalhama vida "da Allemanha. Foi assim que visiteiLiegc Miilines, Termond, Aercliot, Louvain,Bruxcllas, Namur, Diluiu c Verviér.

Em todas essas cidades, excepção de Bní-xellas, que soffrcu apenas o roubo dc seus
quadros celebres e as mais descabidas mui-tas, tive oceasião de constatar que a passagemdas tropas do kaiscr fora um terrificante esnnguinolento flagello. Milhares e milharesde casas destruídas; egrejas c conventos es-barrondados; ruas entulhadas de minas, po-pulaçoes inteiras quasi famintas; a vida eom-
pletamentc desorganisada e, por sobre tantosdesastres e tamanha dor, a crueldade sem no-mç e o despotismo truculento dos soldadosallemaes, que não perdiam oceasião de ater-ronsar e humilhar as populações vencidas.Os allemaes não se contentaram em devastar,incendiar e roubar, pois nessas cidades que'"lií0 (i.e citar clles malaram nada menos de.000 civis.

Tendo o senhor percorrido a Inglaterra,i !• rança c vislo bem de perto o poder militarillemao; qual é o seu juizo sobre o final damerra ?
Não tenho a mínima duvida em affirmarliie esta próximo o dia da victoria dos paizesilliados, em nome do direito, contra a prepo-cncia militar allemã. Quer uma prova ? Nasrniuiias duas primeiras viagens á Bélgica en-centrei numerosas e luzidas forças allemãs;moldados admiráveis de robustez; officiaes ir-i-cprehensivelmenle vestidos; cheios de espe-

/anca, rindo e bebendo nos cafés. Entretanto,por oceasião da minha ultima viagem ás ter-ras devastadas da Bélgica, em março de 1910,Verifiquei precisamente o contrario: — istos, escassíssimas forças allemãs, guarne-condo grandes cidades. Estas forças eram.compostas dé homens contando mais de:>D annos e dc rapaezs do menos de 18. O as-pecto dessas tropas era desolador. Não só-mente os soldados, porém, cgualniente os of-ticiaes, tinham apparericia de gente fatigada!e vencida por extraordinários esforços. O seumagniiico-fardamento é.suas botas polidas deoutrora apresentavam o aspecto de uma ver-(ladeira ruina: tudo velho, tudo descolorido e.Oiiasi tudo én Aedaços. Ahi çstá a que ficoureduzido o'brilhante exercito allemão que a 4de agostò.de 3916 surgira em frente dps fortesde Liége para experimentai' a desmedida bra-.viu « do general Leman.
. Pelo «rue respeita aos alliados, se verificaprecisamente o contrario. A Inglaterra reali-
iS1*.ií,0,ifaindl0S0.,n,i,,a'ír,e nuncá vist0 "«* Ws-

V& L,a'^««anMade, de preparar em menos«le dous annos cinco milhões de soldados ad-nuraveis sob todos os aspectos. Na Franca
tfboff 

'?. 
gl'and.e numero de soldados mortos!

\?â J^,os-ul° <Kmi*W''am e nada menosde quatro milhões de valentíssimos soldados
i„.,lnirln,'am,C01l1 ""-«lezes e belgas, nessa ex-tensa linha de combate que vaò desde os Vos-ges ate Nieuport.O Exercito belga não é hojemenor (Jue ao cpmcçar a guerra; porém, tor-íiou-se muito mais valoroso, em conseqüênciados embates incessanfes. Todos sabem hoieuo quç e capaz o esforço russo e acttialmenteo exército do czar àobre uma grande porção daÁustria, «jue invadiu vitoriosamente. Em Sa-loniCa, cerca de 200 mil servíos, admirável-mente réorgauisados, prestigiam o seu heróis-mo e extraordinário valor guerreiro. As for-ças trancezas e iíiglçzas ali se acham p.araajustar contas cbni ijj búlgaros no momentoopportunp Efnjncs coildições, creio que nãoé mais permittido a ninguém ter a minima du-vida sobre a victoria dos alliados contra a Al-lemanha c Os áeus dignos parceiros.

'•mfpm —

NOS DESVIOS MORTOS DA CENTRAL

Carros no valor de quatro mil contos
ABANDOMÃDOSÃÃCCÃODQ TEMPO

£..v , :—"S.
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Lma pequena parte dos carros abandonado, no, desvios mortos da Centra/, naestação de Deodoro
Quem viajar na Central do Brasil sente

uma desoladora impressão do que vê em
alguns pontos: o abandono a que está su-
jeito o material rodante da Estrada.

E' tal a quantidade de carros adquiridosmirante a passada administração que, teu-do a Estrada um trafego de cerca de 4.000Itilometros, tem carros para satisfazer notrafego de, pelo menos, Í6 mil Itilometros.Nao se levaram em conta, na acquisiçãodesse material, as necessidades do trafegode mercadorias, nem tão pouco a capacidadedos barracões destinados ao seu abrigo.
Para justificar essa acquisição foram-se

permutando os carros que apresentavam ava-

rias, embora pequenas, como freios quebra*dos, portas sem fecho, falta de pintura, ele,,pelos vagões novos, mandando-se abandonasaquelles pelos desvios mo.-io;, mesmo por-quç as officinas da Estrada, segundo nosinformam, não têm capacidade para recobel-os e abrigal-os.
Para se poder bem avaliar da quantidadede carros novos e velhos quo estão atira?dos pelos desvios mortos da Central basticitar quo ha: cm Deodoro, ,100; em Barrado Pirahy, 80; cm vários pontos da linhaauxiliar, 250; em Matafome, ramal de SãoPaulo, 200, ou sejam quasi mil vagões docargas e de viajantes, que representam, pelumenos, o valor de 4.000 contos dc réis,

Como pode ser evitado
o perigo do copo côüecfw

O caso das duas irmãs
da rua S. Clemente

-."••"' Pura Flesslnguc, u«i-iu/iuuuh, uç-ries-siiigue tomei o trem parn RoSendhaU 6 dáhl
para Antuérpia. ^ viagem entre RoSendhaU

Antuérpia «5 feita ordinariamente em vinteiliutoá} entretanto, são taes «% vexanles, os

aos

ô
min
laduerttps é os iiborredraeatos' que a <momento «w soldados «llemSes Infligem

Devç ser dèiilro em breve entregue, pelosperitos, ao juiz Angra dc Oliveira, o laudoflo exame requerido nas pessoas de DD. Fran-Cisca Ennlia e Maria Einüia Mariano de Cam-pos, ft6 dims infelizes irmãs da rua S Cie-mente n. 39, Cuja interdicção, cheia de' peri-peclas, m por nos longamente noticiada. Ao«mo çaceoli, ps médicos peritos, no longo; nii-nupiôso e çrltofioso estudo, ehegám á coli-
çjüsao do rfuô flquollas senhoras soffrem, dcligeira pe-* ' '
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facto, de

ç^gerem
porturbaçaò mental, ò que,

grovavelmen^, nsMm sendo, ás inhiblrá d«íneug è pdssoás.cpnfornie pedeWhhttf Y.curàM WOTph5Õ5s Aue acom-panfta ó 8fojsi.si.Or. Rauf Camargo.

Nunca será de mais insistir pela hygiene
da água de beber nas escolas, com n qual sc
relaciona a do copo collectivo, que pôde ser
ychieulo de contagio. Um dos meios maisfáceis de evitar os copos collectivos é o usodos copos dc papel, que se atiram fora de-pois de usados.

Nos Estados Unidos estes copos de paneicompram-sc pi feitos, por uma ninharia, eem algumas partes ató distribuem-se gratui-tamento. O copo dc papel pôde ser feito comnm simples quadrado de papel limpo, se-

gundo as gravuras c explicações que publl-camos. Assim, cada alunmo de escola cui-dadoso da sua saúde pôde fazet-o facilmen<te quantas vezes queira no diaExplicação: fig. l — dobrar o panei diforma que a ponta 3 caia sobre a ponta lpela linha 1 e 2; fig. 2 - dobrar aponta 1sobre a 5; fig. 3 - dobrar a ponta 1 sobre\.ngs, 4 co — das duas folhetas Iriuuuula-rt.s que ficam liurcs em cima, dobrar umapara a frente pela linha 7-G e cneaUal-a Zabertura da dobra anterior do copo i8i- da.Irar a oulra para trás.
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" Un multo 'nio no pj-neiHerite d» Trlbunil
fli- Cnutns vêm vindo ilcpitelitis. em procc»-
«ns ili- mnnu-iiln, dotri* Uôrj '^Nefloa-so rp«
cIMo, rior Improprletlmlif do clnMlfleftÇilO' .
V, esle-. deipnchoi -uecodom«i*, dlariamoiup.
Por mm o»*n unirormldndo do downenoiT
Por quoi entSo, nfio se corrlgom os vlrlut dos
nroccsso*? A cxpllcnçSo i estas

O Tribunal do Conto*, a» ooe pároco, nbriu
lula com ii Diiwloiin ilo Dospoia, ou, por
outro, o Sr. Jovlla Eloy nlu-lu lutn com o
Tribunal do Contai'. O «nno paliado, vieram
ler n iMsn dlreelòrln nni prpeolioi de mon-
tt.]»ii» dn Agricultura. O !>r. Jovlla ->lo>-.
nropnrndos o«ei procowoi, mandou cloiil-
ílcar a dotpoiR em "novos poniooi", o o
Tribunal de Conta» lhes negou registo, por
entender que nfio existem novni pensões. U
<me Imvln era n couslxnae&o orçamentaria
-- pensões, pela qual duvorlam correr aquel*
)ni despesas, o os proceiios foram devolvi-
<l»s A reparllçllo do Sr. Jovlla. Eito, reco-
bondo-o*, no envés dc niodlflcnr, como
lhe competin, o seu ileipncho, mandou que
esses processos flcauom aguardando ordens.
K o funecionario dn 2' Sub-Dlrectorln, Sr.
Borges Portos, empilhou-os em um iirinario,
quo Irnncou n sete choves.' Mas us processos conti nua rum n vir Ha
Agricultura. O Sr. Jovlla, muito emlior*-
soubesse «iue o Tribunal nno concordara
com n soa innnvnça.i, continuou n çlassifl-
caí-os em "novos pensões", o o tribunal
continuou a lhes negir registo, c, cOnspquon-
temente, o Sr. ,lovlu a mondar nrcmvnl-o*
ate segunda ordem. ....

Do manolrn <ine n slluncfio é esta: esses
processos ile montepio, quo w referem n pe-
nuenos contribuinte», funcclonorios públicos
<Je modesta categoria, não tèm solução, e j.i
o nuno passado caíram em exercícios fui-
«los. Os que devia* receber ns minguadas
pensões do governo passaram ns mais com-
niovcnlos orivaçôos, h espora do que o »'';
lovita queira modificar a classificação que' o oblce ri satisfação desses Interesses sa-
irados. Mas o Sr. Jovitn, pirronlcomonto,
continua » degladlar-so com o Tribunal, _c
Inálorlnmcnlc, porque esle se dlspoz a nno
voltar iiti-ás. ,„,.i:fi,.n' 

UiiHiuniito Isto, o processo das. «nunca-
jões niio encontra nenhum Impecimo.

€m iui/. <io Para, muilo conhecido, o Sr.
D, José Cavalcanti da Costa — juiz sub-
(titulo com exercício de juiü de dlrcilo na
tomnrcn dc Xingu, acaba do tomar uma rc-
solução heróica pnrn não morrer do fome.—
vnc se estniiclccor no commercio, montando
uma vendai .:„

J'ara iihlcr os capitães necessários no seu
commercio, o juiz Cavalcanti vendeu por
1:500? todos os seus vencimentos cm atraso,
fiuc montavam, segundo documentos que .1
muito custo obteve, cm nada menos (lc
«'11 conlos dc reis"! O sortimento foi feito
nos armazéns dos Srs. Souza, Fernandes
& C . ã rua Quinze ile Novembro, em iseicm,
c a casa commercial do juiz serft na loca-
lidado denominada Stiuzcl.

]*.' assim o exercício da magistratura no
Pará. lin tempos um juiz publicou um edi-
tal coniiiiiinicaudo que deixava de dar au-
diencias por não ter o que vestir. Agora
nutro juiz vende n 10 *|* seus vencimentos
atrasados, para inslallar um commcrcioziiiho
n não morrer de fome. Emquanto isso, o br.
Enéas Martins, ricamente Insinuado m ema,
prepara a sua reeleição!...

¦ ? i

Nos corredores da Prefeitura conta-se c ga-
iantc-sc a ituthenticidndc da seguinte his-
1(51*1(1 !

ü Sr. pt-efeilo promcltcu um dia a alguém
» quem nada pôde negar, que havia de 110-
Bicar um certo o determinado cavalheiro para
11111 desses magníficos logares que sao os dc
inspector escolar. Mas, como havia dc ser,
ii não havia vaga?

O Sr. prefeito não se apertou. Sabendo que
> inspector Sr. Virgílio Várzea fora eleito depu-
lido estadual cm Santa Gathnrina; chamou-o
io seu gabiuetefB perguntdu-lhb quantos me-
•cs dé licença queria para desempenhar o
mandato. O Srà Várzea foi franco; nao que-
tia licença; bastavam-lhe apenas alguns dias
ÍI" feriaspara ir a Florianópolis; tomar posse
i'ã cadeira 0 voltar. Não queria mais.

O Sr. prefeito, porém, insistiu; que pc-
iisse unia licença; que elle não perderia na-
3a; que a licença seria concedida com todos
os vencimentos, ele... O Sr. Várzea, porem,
luanteve-se firme; não queria licença.

O governador da cidade, porém, nao se
apertou; mandou chamar outro inspector c
acenou-lhe com a magnífica propina de uma
vasta licença com Iodos os vencimentos.
F.sse inspector acceitou a proposta; e já foi
ou vae ser licenciado com Iodos os vencimen-
tos, para que na sua vaga possa ser encaixado
interinamente o cavalheiro por quem o Sr.
©refeito se interessa.

A propósito ilo caso dn rebaixamento dos
Inslrnctorcs agrícolas, mostraram-nos os três
seguintes artigos do regulamento Bezerra re-
Jativo a esses funecionarios:

Art. 35 — Cabe ao insiruetor agrícola
o manejo das inachinus e instrumentos
agrícolas,' nos logares escolhidos para ns
demonstrações, bem como o tratamento

idos aniniacs de trabalho c conservação
das machinas, apparelhos e utensílios a
si i; cargo,

! Art. -IS — Ao insiruetor agrícola in-
cumbem todos os trabalhos relativos no
preparo das áreas de cultura, scincndurn,
traio cultural, colheitas, tratamento dos
aniniacs de trabalho, conservação dos ar-
reios, das machinas, apparelhos c utensi-

¦ lios agrícolas, etc,
Art, US — Os instruetores agrícolas ser-

virão em commissão e serão livremente
nomeados e dcmitlidos. A escolha far-se-

. á sempre enlre trabalhadores que me-
lhor aproveitamento revelarem nos esta-
beleeimentos a que pertencerem.

Os griplios são nossos.
Pelo' regulamento Calogeras cada insiruetor

devia ser auxiliado por um "arador", perec-
bendo J50? mensaes, que são os vencimentos
actuacs do iiistructor. Ii sabem quem são es-
ses funecionarios a quem de um momento pa-
J'a outro se deu, enlre outras, a funeção dc
•tratadores de cavallos? São cavalheiros for-
Tiiados, que naturalmente não estudaram pa-
ra isso. linlre outros, são instruetores agri-
colas os Srs. Dr, Aristides Cairo, medico, Pia-
cido de Mello, engenheiro e bacharel, e Ga-
jmn de Avcllnr, engenheiro agrônomo.

Mas, não seria preferível que sc supprimis-
sem logo os logares?

BOLETIM DA QUE RR A

Imprensa carioca
-e .

O ANNIVERSARIO DO
«O IMPARCIAL»

Entrou boje 110 seu quinto anno de vida"*0 Imparcial", o brilhante matutino illus-
trado desta capital. E' um dos jornaes mais
J)cm feitos que possuímos, tratando de to-
dos os assumptos da actüalidáde, sobretudo,
com largueza de vistas. Como o corpo reda-
ccioiial do "O Imparcial", o de collaborado-
ires é escolhido e bom. São nossos votos, por
íim, que o collega dn manhã, nnnivcrsarinn-
ile, continue vendo passar essa data, por
intuitos e muitos annos.
' " *~'" .-¦¦—.- » i^mnpni 1 ii ¦ ...m. ¦i.,..i 1 1,

Quercis apreciar bom e puro café?
Só o PAPAGAIO

Por toda parte a mesma
cousa...

MACEIÓ', 13 (A. A.) — "O Imparcial"
(reclama contra as irregularidades do ser--,-iço postal, que trazem grande prejuízo ao
commercio.

¦»¦ -*f*m

PAULO PASSOS & C.

GÜbbs, inglez.—Telephone
8M, Central.—Rua Santa

Luzia,202
i-1»B—

Um bom emprego para os
soldados de polidia

PORTO ALEGRE, 13 (A. A.) ~ De ãc-
tôrdo com as deliberações do governo esta-
du.-il, as praças da Brigada Militar procede-rão ti construcção da estrada de rodagem
desla capital a Canoas.: . ... _.."_
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HflíHi! vivaneife em I0035 as Mes
NA FRENTE OCCIDENTAU j \».. ' 1

As Iropas francezas, sob o commnn-
ilo do general Foch, tomaram a ter-
colra linha de defesa nllcma ao nor-
te do Somme, numa distancia dc mais
dc seis kilometros — Na frente Infjlc-
zn, ataques allemãcs dcanlc de Yprcs,
rcpeJlidoa — Os ullimos communi-

cados officiaes

LONDUES, 13 (A NOITE) — A HÍtuaçiio nn
frente brltnnnlcn do Somme não Boffrcu mo-

dlficaçôcH. Alguns rc-
ciiiihecimentoa alie-
mãea foram rcclinwindo-

Dcanlc de Ypreg,
um ataque dos alie-
íinici foi rrpellldo.

¦ría fronte frniicera,
no ponto dc juncçfio
linn tropas brll imii-
cas, desenvolveu-sc
liontem duranto todo o
dia uma luta muito in-
tensa, Os fran-ezes
penetraram vm Mntire-
pas c occuparnm, nu-
ma extensão dc sete"lilomctroii, a terceira
linha aliem», entre
Hurdccourt c o rio,
fazendo mais do mil
prisioneiros.

PAUIS, 13 (A NOI-
TU) — O» francezes
acabam dc conquistar
completamente n ter-
cclra linha dc defesa

O general Foch

aliena ao norte do Somme, numa dislnn
cia de mais de hpík kllomclroH o occuparnm
parcialmente a aldeia de Maurcpas. Foram
capturados 1.200 prisioneiros, muitos nutra-
llindorn.s c grande quantidade de munições.
Os contra-ataiiucs allemães foram todos rc-
pcllldos.

Os jornaes, commcntando este novo sticccs-
«o, exaltam o general Foch, commandante das
tropas francezas nnquclle sector.

No resto da frente franceza apenas houve
a salientar, segundo o ultimo cominunii-ado
official, pequenas ucções loraes sem impor-
tancia c a renovação do canhoneio intenso na
margem direita do Mosn, principalmente eu-
tre Souville c Thiaumont.

PAUIS, 13 (Official) (Havas) — Pontlran-
do cm Mnurepns, as nossas tropas oecuparam
a parle meridional do cemitério c estenderam
as suas linhas até 11 vertente meridional da
cota 109, ao longo da estrada de Maurcpas a
Clcry. tomando tambem as alturas a oeste
desta povoação.

Uns mil prisioneiros já foram Identifica-
dos; outros continuam a chegar. Capturámos
tambem trinta metralhadoras. .3

O inimigo tentou entre Clery c Maurcpas
um contra-ataque, que não deu o menor re-
sultado.

Ao sul do Somme, executámos tiros dc des-
truição contra ns organieações inimigas na
região de Dcniccourt.

No sector de Vaux-Chapllrc c Fleury, liou-
ve intensos duelios de artilharia.

LONDRES, 13 (Official) (Havas) — Xenhu-
ma alteração sensível entre o Ancrc c o Som-
me. Canhoneio intcrmiitcnlo era toda a linha
de batalha.

Dc manhã, a siióstc de Ypres, depois de um
violento bombardeio, tropas frescas de infan-
taria allemã tentaram um ataque contra as
nossas posições. A tentativa, porém, fracas-
sou completamente.

Actual mente reina calma.
LONDRES, 13 (A. A.) — CH inglezes eslão

atacando com n maior energia as linhas do
inimigo, entre Thiopval c o bosque do Fou-
reaux, nas proximidades de Guillemont. no
norte de Ovilliers c nas cercanias dc Poziércs,
tendo conseguido novas vantagens.

LONDRES, 13 (A. A.) — Os jornaes de
hoje anntincinm que as tropas inglczas, depois

do terem repellldo vários ataques doa nlle»
infic-H, ;io norte de Poilcrcs, inrilginilu-ihi-ii
g-iinden perdas, conseguiram anoderar-so do
umn nova linha de trincheiras do inimigo.,

, ,0 «DEUTSCHLAND»

Ter-se-íi perdido o «Dculschland»?
— O commandante do «Amlral Au-
bc» nada sabe, mas dc outra fonte
«ssegura-sc que o submarino, allemão

. está perdido
NOVA VOnK, 13 (A NOITE) h Conslou

aqui que O commandante do cruziidor-aiixi-
liar francez "Ainiral Aube", limitem chega-
do a Pcnsiieoln, tinha declarado que um"scout" inglez ineltera a pique, cm plenoAtlântico, n 8 do corrento, o submarino uicr-
canto nlleinâo "Deutsclilnnd".

Esse boato está categoricamente desmen-
tido.

Mas lia lioalos dc oulra fonte o que as-
seguram que o "Doulscliland" sc perdeu.

NOVA YORK, 13 (Havas) r-. Coiinnunicnm
de Peiisacola:"Segundo sc dizia, o coinmnndnnlc do cru-
zndor-auxiliiir francez "Amintl Aube", che-
gado hontem n esle porto, tinha declarado quo-um navio inglez puzern a pique n 8 do cor-
rente, o submarino allemão "Dcntschlniid".
Accrcsccnlnca-se que o official cm questão,tendo-lhe sido pedidas novas informações so-•fii-e o caso, se recusara n confirmar ou des-'iiienlir a versão corrente. O agente consular
dn França, porém, desmente formalmente o
boato."

LONDltUS, 13 (A. A.) - Corre aqui como
ccrlo que um "scoul" da marinha dc guerra'britannica capturou o submarino nllomão"Dculschland", em viagem dos Estados Uui-
dos para 11 Allemanha.

Alé agora esse boalo não teve con firma jãoofficial.
..... ** —> ¦; A ITÁLIA NA GUERRA

Os italianos continuam a avançar pa-"ra leste dc Gorizia c ao longo do
Isonzo, oecupando algumas alturas
fortificadas — Em Gorizia foram fei-
tos 17:000 prisioneiros e os austria-
cos tiveram 30.000 mortos e feridos— O bombardeio dc Veneza, e a dcsi.

truição de Santa Maria Formosa i
LONDRES, 13 (A NOITE) r- Os jornaes

continuam a publicar pormenores da oecupo-
ção dc Gorizia pelos italianos c Informam
que os austríacos estão bombardeando uetiva-
mente aquclla cidade com a sua artilharia
grossa. •jj

Os italianos, com impeto admirável, prose-
guem no seu avanço para leste. jj!

Vm correspondente inglez junto ao quartel-
general italiano informa: iji"Nos três dias que precederam a tomada dc
Gorizia pelos italianos, tiveram os niiatria-
cos, entre mortos o feridos, 30.000 baixas. O
numero de prisioneiros e de extraviados, jéc-gundo confissão dos próprios austríacos; é
do 17.000. ;

Os italianos oecuparam tambem n encosta
Occidental do monto Madilogo o o cume do
Crinihrid, que estavam poderosamente arti-
lhados pelos austríacos e egualmento os rc-
duetos blindaos próximos. Oecuparam tam-
bom Oppachlasella, fazendo 272 prisioneiros
c apoderando-se do tres canhões c do muita
material bcllico c drs viveres.

Reforçados com tropas de reserva, os ita-
lianos continuam no seu avanço para léstc
do Gorizia, tendo oecupado diversas alturas.

Sustentados pelo bombardeio da artilharia
de grosso calibre, no planalto de Raunizza, os
italianos conquistaram tambem outra obra
importante na região das Tofanas."

PARIS, 13 (A NOITE)—Os aeroplsnos aus-

trlacos que lia dous diu* lançaram bomba*
sobre Veneza, destruíram nm do* mais for-
mono* e artísticos monumentos daquelln ei-
dade: a cereja de Santa Maria Formim», que
ficou com mais de metade distraída. Ern um
dos mais antlftOH monumento* de Venesa, do
uma bellozn archltectonica insuperável, I-V1U-
mente houvo tempo de retirar do interior do
templo numerosos quadros do pintores anil-
go* celebres,

ItOMA, 13 (Havas) — O lill imo communi-
cado do gciioralisslino Cadornn anniincln quo
110 Curso as tropas italianas passaram ale 111
do Vallune e conquistaram ns vertonies or-
cldciitues de Nadlngon c o cume do Crinihrid.
Do manhã oecuparam lambem Oppncliiusclia,
fazendo 270 prisioneiros c capturando Ires
milhões, além dc grande quantidade dc muni-
rões o material bcllico.

LONDRES, )!1 (A. A,)—Circulou aqui, hnn-
tem A noite, a noticia, ainda sem confirmação,
de que as forças llullaims oecuparam Tol-
mino.

*-)i met» 1— I'

A OFFENSIVA RUSSA
«e»»»e«

O resultado do rápido avanço dos
russos ao sul do Dniester — O exer-
cito de von Bothmcr em franca rc-
tirada — A batalha do Stokhod pro-
segue com grande intensidade —
Na frente dc Riga, violentíssima ca-

nhoneio

LONDRES, 13 (A NOITE) — Telegr pliam
do Pctrogrado : "O avanço dos rus-

aos ao mil do Dnieslcr,
coroado pela oecupação
dc Stnni.slau o pela
travessia do Dystrzyca,
fez com quo a ala di-
reita do exercito aus-
triuco do conde de Bo-
llimcr, que se apoia no
pnivster, recuasse pre-
cipitudamcnlc para dc-
trás dc Mariampol. c

Tambem o centro do
exercito do conde dc
Bothmcr,' dcnnte de
Tarnopol, recuou bo-
bre Lemberg, apoian-
do-sc na linha do Slo-
ta-I.ipa. Salvo um pe-
queno trecho, toda a
linha meridional desse
exercito acompanha o
curso de Birita-Lipa.
De Tarnopol paia o
norte, até á fronteira
da Galieia com a Vo-
lhynla, os austro-alle-
mães eslão tambem cm

retirada para as margens do Bug.
A batalha do Stokhod dcaenvolve-sc com

grande intensidade. Em muitos pontos, os
allemães começaram a recuar.

Na frente dc Riga, houve hontem durante
todo o dia violentíssimo bombardeio. Mas as
neções de infantaria liniilaram-se a reconhe-
cimentos locaes sem grande importância."

LONDUES, 13 (A. A.) — Informam de Pc-
trogrndo, que os gencrac3 russos Gcrhachcn
o Sakharoff apoderaram-se de Gladki, Voro-
blevck, Ccbrov, Czerna, Pokròpivina c Kos-
Icff, que os allemães haviam poderosamentefortificado, fazendo grande numero de pri-sionciros.

WÊiy$^y#X}£ 'A

O general von
liothmer

EM TORNO DA GUERRA
¦« ¦ ¦ ¦»

Aet-op^anos allemães no littora! im-
maico

BUCAHEST, 13 (Havas) — Tres ncrupla-nos allenuies voaram sobre o porto dc Con-slanza, 110 mar Negro. O facto causou vivaemoção entre as populações.

Os desfalques no Símio
§@i*á zabstâs&ÚQ o processo

9

O Correio, entre nós. lem tres fins, perfei-lamente diversos: um, de entregar corres-
pendências, etc.; o segundo, de desviar cor-
respoiidencius, etc.; e o terceiro, dc ser uma
fonte pereiine de desfalques c mais des-
falques. Kslc ultimo fim proporciona no
Correio, 110 concerto das nossas repartições
onde se roubam os dinheiro? públicos, uma
posição eminentemente distinetn. E, na ver-
dade, essa classificação lem todo o funda-
mento: não ha administração, sub-admi-
níslração e agencia que não tenha dado o
seu ronibosinho sagrado e infallivel no The-
souro. E' doloroso dizer-se. O que, porém,ú mais doloroso 6 a gente ter a certeza de
que esses desfalques se verificam tão repe-
tida c numerosamente porque o funecionario
sabe que o espera uma absoluta impuni-
dade, que o seu chefe político, o deputado
tal ou qual, lhe arranja, sem falia.

Hoje temos aqui mais um exemplo. E' de
so lhe tirar o chapéo:

Logo que o Sr. Camillo Soares tomou
conta dos Correios nomeou tres commissões
para uma inspecção postal em todos os Es-
tndos: uma foi para o norle, outra para o
centro c a terceira para o sul. Voltaram
com relatórios mais ou menos graves, npon-
laudo irregularidades, algumas das quaesforam sanadas e outras ficaram para serem
sanadas mais tarde... A commissão que foi ao
norte, essa veiu horrorisada. Era desfalque
que não acabava mais. As irregularidades
sobre o serviço postal que então se verifi-
caram, arripiaram os cabellos do Sr. Camillo
Soares. A administração do Amazonas veiu
oecupando o primeiro logar. Ali, os escan-
dnlosinhos brotavam como cogumellos. O seu
administrador, o Sr. coronel Raul de Aze-
vedo, chamado severamente á ordem, entrou
nos eixos, tanto quanto lhe foi possivel...
Mas não se emendou. Tanto fez, tanto se
mexeu, que acabou dando um desfalque do
60:000$. Essa quantia achava-se depositada
na Delegacia Fiscal de Manáos e pertencia
á verba de "Conducção dc malas". Esses
60:000? só poderiam ser gastos parcellada-
mente, pouco a pouco, á medida das necesst-
dades do serviço de conducção dc malas,
tendo, porém, o administrador obrigação dc
apresentar documentos comprobatorios das
despesas. Entretanto, o Sr. coronel Raul
de Azevedo não fez nada disso: retirou, de
uma pancada, os 60:000? e gastou-os em
renovação de mobiliário (I) para a admi-
Distração.- Não ha, no Brasil, uma admi-
nistração qne possa consumir tanto dinheiro
em renovação de mobiPas. Pois a dc Ma-
nãos fez uma excepção. Só um "bureau
ministre" o nahabesco Sr, coronel Raul
gastou (diz elle) 4:500$. Já era ter gosto!

Depunciaram o homem. Foi aberto, aqui
na directoria, pelo Sr. Camillo, um inque-
rito, um desses platônicos e Adoráveis inque-
ritos que sc abrem sempre que surge um
desfalque dado por um funecionario de ca-
tegoria ou de proteeção. E' excusado dizer-se
que o Sr. coronel Raul está nesse inquérito
numa situação pouco honrosa. Esperto, o
administrador de Manáos, quando soube que
as cousas estavam negras para o seu lado,
fez um processo das despesas do novo mo-
biliario, julificaudo o emprego dos 60:000?,
telegraphou ao Sr. ministro da Viação dan-
do-lhe conta desse proeesso e pedindo sua
approvação. Como o Sr. coronel Raul de
Azevedo 6 protegido pelo Sr. Sylverio Nery
e outros figurões da política amazonense,
não e preciso botar mais nn carta: o in-
querito será abafado e o processo das des-
pesas terá a approvação ministerial.;

Dr. Alfredo Pinheiro -t-SKfi
doenças das senhoras, vias uiinarlas. Applica o UW ]Seo-
salvarsan. Cons. 75, Assembléa-P andar. Teloph. Cent.
;t.68ü. IW-W. 844» JK.& Copacabana, 

'ictepa. Sul UU

Uma questão curiosa
que se vae decidir

Do Sr. Dr. Olegario Bernardes, delegado
do 15" districto, recebemos a seguinte carta,
com referencia á local tratada sob o titulo
acima:"A NOITE dc hontem, sob o titulo — Po-
derá ser prohibida a entrada dc um joína-
lista nas delegacias? — procura dar ao fa-
cto que motivou a portaria referida lima
feição inteiramente diffcrenU.

Será uma offcnsa imperdiavcl á classe
dos jornalistas pretender-se incluir no Isèu
seio conceituado um indivíduo que só por
ironia podia obter a denominação deo —
jornalista. Si não, vejamos: a Associação
de Imprensa não o acceilaiido para seu as-
soclado, o que é publico e notório, não o íez
sem causa justificada. Os seus associados
meUior dc gue cu, poderão dizer si esse uítço
merece o c.unlificalivo nobre que lhe pre-
tendem dar. Inicie o inquérito por essa rc-
dacção.

Oppovtunamentc, nas informações que dc-
verei prestar, narrarei fartos, declinarei no-
mes e indicarei provas mais que sufficientcs
para que se veja que esse moço não tem
o espirito equilibrado e nem a Imputabi-
lidade moral precisa para trabalhar cm um
órgão de publiedade tão conceituado como
o ó "A Noticia", que dispõe de um distinclo
grupo dc redactores e reporlers.

Gralo pela publicação desla, sou etc.- —
Olegario Bernardes, delegado do 15° diétfi-
cto. Rio, 13-8-1916."
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Quebrou a cabeça do outro
Benigno Alvares, dc 15 annos, caixeiro na

rua S. Manoel 11. 40, discutia esta tarde com
seu companheiro Olavo Pereira da Silva.
Em meio da contenda aquelle atirou uma
pedra contra este, ferindo-o na cabeça.; Foi
preso.- '

**<pfirrT !¦» >

E[ía*fr de Nogueira — Milhares de attestados,
.1 ^»» I...-

Si Christo perdoou...
Madame não esqueceu

Com profunda fé madame acompanhava o
santo sacrifício, no seu livrinho dc missa, na
egreja da Conceição, em Botafogo .j— Orate fratrcs..r

'— Mea culpa... Mme.- balia no peito.-
Contricto, um cavalheiro, junto a Mme,

tambem parecia rosar. Quando a missa aca-
bava, elle levantou-se- Mme. foi guardar o
livro.

A carteira! Mme.- ésqueceu-se da religião
do perdão c gritou que a roubavam. A poli-cia prendeu o "cavalheiro" que furtara a
carteira, o italiano Armando Pauliui, au-
tuando-o.-

¦ ¦*•»»  --—.
í*FTríivm»Cíí*.c" cigarros especiaes para 200«ui«!Tvi»t«.ü*> ríj3c0m Vn|joaog brinda

Lopes Sá & C.
. 1 *mm 1

üui bonde da Liglit vae de
encontro a nm carrinho

de 111 no
O bonde 3a Light, linha Estrada Se Ferro-

Barcas, dirigido pelo inotornelro Adelino de¦ Mello, nbalroou o carrinho n, 1.630, do car-
ECgador João Baptista.

ílouve «4 damnos maleíii

Uma festa oo campo
dos Aííoiisos

' Realisou-se hoje, no campo dos Affonsos,uma festa intima promovida pelos directoresdo Ac. C. B., em homenagem ao tenenteIienlo Ribeiro, piloto e director technico daEscola de Aviação do Acro Club Brasileiro.Darioli realisou alguns vôos, fazendo va-rias evoluções com o seu apparelho 60 H P.O campo estava repleto de pessoas c fami-lias que abrilhantaram a festa.
-8330Ü»-

A nossa casa executa o
que nenhuma outra con-

seguiu executar:
Moveis artísticos, sólidos

e confortáveis.
Leandro SVlaríins & C,
OUKSVES, 39-41-43

OUVIDOR, 03-95.
t -girtr _

O Sr. Astolpho Dutra embar-
cou para Minas

Partiu hoje, pala manhã, para Minas, obr. Dr. Astolpho Dutra, presidente da Ca-mara dos Deputados, effectuando-sc o seuembarque, a que compareceram amigos e po-. lilicos, na eslação da Praia Formosa. S. Exdeve estar de volta no dia 23.» 
y>. , ,,_ ^,

Dr. Dario*Pinto
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e dascreanças. Consult. Carioca 44. Das 3 ãs 5 horas.
"*- ' 

1111 1campeonato iMsiftiti
^B.V,EN7?,S AÍRES' 13 (A- A.) - O "match"
í jY eulre os 1'rofissionaes Sam Lang-íord e Sam Mac-Vea, para o campeonatomundial, que hontem se realisou, foi dccla-rado-empatado pelo juiz Willy Jal.

OOLLiYl?S©cura a3 inflammaC5es doi
IVIOURA BRASIL Ruá u^ana, 87

-«•»-
BIBLIOTHECA. POPULAR—Aberta

ao publico das 11 ás 21 horas, no Lyceu
de Artes e Officios.

? ¦—]» «-

As referencias ao Rio Grande
do Sul

PORTO ALEGRE, 13 (A. A.) ~ Os jornaes,em geral estampam e commcntam o artigodo Sr. Maciel Júnior, na A NOITE, a proposi-to das referencias pouco amáveis feitas noRio Grande do Sul pelo jornalista Paulo Car-reto (João do Rio).
Todos esses jornaes insurgem-se contra cs-sas referencias, necrescentando que a língua-

gem do autor da "Eva" causou viva surpresa
pois nenhum motivo ha para tanto, '

Elixir de Nogueira — Cura rheumatismo.

ERames e9e easague} analyses
die síspír-üo, elo.

Drá. Bruno Lobo e Mauricio de Medeiros, daFaculdade de Medicina —• LaboratOiio de Ana-
ylyscs e Pesquizas : ROSÁRIO 168. esset. praça
Xionj-alvcs Dias, TeL «o JUü*, H 1834* !Y

Chegou hoje ao Rio
l^gM^)J-***P^**********************l-^WWg^i^—¦ ¦¦"¦ .Í--L— -¦ ¦¦ 'W

ijnjMliRússia
S. EX. ESTA SATISFEITO COM A

SUA TRANSFERENCIA
T»elo vapor nnrlonnl "Mlnns nerne*" chegou

bolo no nio o Sr. A. SehertatroBy. <i»;p du-
rante multo» 1111110» foi mlnlslro dn HuMlfl
J1111I0 no governo dos Uslndos Unido» da Amu-
rica do Norle o nor morte do mlnlslro russo
aqui foi imiuircrldo pnrn o llio de Janeiro.

O i.ovo mlnlslro o um cavalheiro de ílno

¦li y^M
:iP:';Í^';rSY
AWfty ¦¦â£&"Al%fc: ¦ . a Vji' '

rk>y 1} r%i ¦ Jf^^^AY

y.ymyt,ryy.ym^y V-.
\/,: ¦ . ;i--\S.!»tt.'•¦'-"<~ VíVi *>yfM\ : **- '•
I .;'.; 'ÁA-y^^&J,. V! t.íi W '^VsY ¦

trato. Enconti-iiniol-o n bordo quando sc pre-
parava para de.-.cmliarcar. S. Ex. mo.itiava-
se satisfeito e encantado com a belieza de
nossa h.iliia.

Pedimos a sua impressão,
— Fiquei muito satisfeito com a minha

transferencia, disse-nos. Tenho informações
cxccllentes sobre este maravilhoso paiz.

O novo ministro, para melhor demonstrar
a sua sinceridade, procurava exprimir-ie cm
portuguez.

Em palestra com o vice-cônsul russo, que
foi rcccbcl-o a bordo, declara.a-se confiante
na victoria dos alliados. Estava nncioso por
noticias da guerra c queria comprar os jor-
nacs liara ver os telegrammas.

Quando soube que os russos tinham mnia-
do Slanislâu c avançavam sobre Lemberg, a
sua physionomia demonstrou uma indizivcl
satisfação.

As guarnições dos navios de guerra pre-
starnm-ÍIíc continências á sua passagem.

S. Ex. foi recebido no cães pelos represen-
tantos da Rússia c do nosso Ministério do
Exterior.

... i ¦<?» 1

Loteria do Estada do Ris Granáe ti So!
—» ..

Amanhã, 14 do corrente
©y s

rim 15$000
Única loteria que dislfibuo 7fi »/, em prêmios, sor-

Içando-os em globos de òrjs.tal — liUIAS XLMlEIlAbAS
por inteiro.

Jogam apenas 18.000 billielcs.
1 prêmio de..,,

»,
))

premiou de
10 »
22 »
:u »
52 »

1880 »

StOOQS
):Ü0"S 
500?
200S-.
10 iS
30$....

18 prêmios dc 100S para os 2 ullimos
algarismos do !• prêmio. 

180 prêmios de 50§ para os 2 ullimos
algarismos do 1- prêmio

2200 prêmios no total de

60-.000&00C
5:11005000
3i000$ü0ü
í-iOOOSÜüO

10:0005000
11.001)5'00
0:OüOSÜl)0
6:20üiBÜOÜ

50:-100$000

1:800Ç000

9:0UOç000

102:0005000

A' VENDA EM TODA A PAUTE
- ¦ i -qcja*—t—¦— —

AS FESTAS EM HONRA DOS OF-
FICIAES E MARINHEIROS INCLE-
ZES

LISBOA, 13 (Havas) — Realisou-se o ban-
quete offerecido pelo miiiislro dos Negócios
Estrangeiros aos officiaes de marinha ingic-
zes que se acham nesta capital. A festa dc-correu no meio da maior cordialidade. Ao"toast" o Sr. Augusto Soares brindou no reida Inglaterra, rcspondeiido-llie o ministro in-
glez, Sr. Carnegie, que saudou calorosamente
o presidente Bernardino Machado.

LISBOA, 13 (A. A.) — Os jornaes de hojecontinuam a publicar detalhes da recepção
festiva feita aos officiaes o marinheiros dadivisão naval ingleza aqui chegada hontem,
para saudar Portugal cm nome da Inglaterra.

Os nossos hospedes, que se mostram en-cantados com o modo captivoule por que fo-ram recebidos pelo Dr. Bernardino Macha-do c altas autoridades do paiz, continuam aser alvo de enthusiasticas acclamações dos
populares cm todos os logares onde appa-recém.

LISBOA, 13 (A. A.) — Ho.ie rcalisa-se emCintra o almoço que os officiaes da Marinha
portugueza offcrccem aos seus camaradas iu-
glezcs,

.Do regresso da sua excursão a Cintra osofficiaes inglezes irão assistir á touradn noCampo Pequeno, Os marinheiros terão ali en-Irada franca.———-— > «aoaai >

|J JL Resfriamentos e !
I bronchites f

¦ 11 ¦

Ea aguá voltaria á calma
—*

Sí elle morresse
Um mergulho, um rodamoinho mie se for-ma e a água volta á calma. Seria só isso cncabana aquclla luta de desgostos.?—Vou morrer assim.
Saiu o Burlamaqui, o Floriano, lá de longe,da rua Americana n. 30, no Meyer c veiu atéa praia de Botafogo. Entrou no Pavilhão deRegatas.
—Será aqui.
Dahi seguiu na barca "Quinta ao mote dana im. Chegou-se no parapeito. Ensaiou o mer-gullio, espiou em volta c atirou-se. A agna es-tava um pouco fria. Arrependeu-se. Gritou,procurando voltar á tona. Chamaram a Assis-tcnçia, que o foi encontrar agarrado a umadas columuas do pavilhão, a tiritar, lodo en-charcado.
Em vez do mergulho, do rodamoinho, dnágua que volta A calma, teve um passeio aoposto da Assistência, onde o fizeram desne-jar a água que tinha bebido...-

¦ ^«B»~<
Elixir de Nogueira— Único eme enra syphllla.

***" 
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Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
_ Oculisus. Lar&o da Canoa 8,. sobrado.

Rcorqanisação do
¦JW-1-.ll'.L.'M' li!.. '..'.'. »'»¦!— w-

território do Acre
!¦¦ iuüi »u i >iun i. . .^n

O que pensa a respeito o
Dr. Gentil INoruerlo

Aclinndo-se om discussão no Senado um prfl«
Jccto dc b-i que rcorgiiiilsn n ndniiniitiiiçilo
do Torrltorlo Fcdornl ilo Acro, foino» ouvir,
n esse respelUi, n opllllflo do Dr. fionlll Nor-
horto, «iiu- coiiheco perfeilnmciile nf|uelln iç.
glãn, iiinlc resido o exerce a sua profiHsüo
do ongonhoirn civil Im mnis dc iIdkcsoN nu-
nos, lendo tniiindo parle iicllva c tnlieiito
cm lodo sus iiinviinciilos rovoluoloiinrlo* quooccasioiinnim n intcgniçAo do Acre un Icrrl-
In riu nacional.

—Odoutor,com ccrkxn.eslá a par do um
projecto, om discussão no Senado, quo roor»
gnnlsa n uiluiiiiistniçilo du Território do Acre.
1'úde ilizcr-nos ti sua opinião sobre o mesmo?Com muilo prazer. Conheço o projectodc que falii, pois fui ouvido pelos seus ftulo-
toroí, tintes dn sua aprouciitaçüo no Senado.
O prolfcto è oxcollcnlo. Kinboru us ntplrn-
ções do povo acreano scjnin pela nuloiiomln
COlIiplota, para n i|ii.il sc julga pi-cpiirado, ma.i
un imjiossibilldade de rea li sal-as presente-
mente, pelos meios legnes, ns jiuhilnnlos da-
quclla riqulssiinii região ncccilarâo com agra-
do essa senii-aiitonniiiin que lhes querem dar.
A unificação do governo do Acre impõe-se
como medida inadiável. Não se coinprohcitda
cpic o pequeno torrltorlo acreano seja admi»
liistrndo imr quatro govcrniulorcs, com venci-
ItlCtitOS elevados, occasiomiiiilo nos cofres pu-blicos, somente com os quatro prefeitos, uma
despesa de doze conlos iiieiisncs, mala do que
ganlia o prcsidcnle da Republicai

Accrcsco ainda a cii-cunistaiicia dc que ess:í
dcsceiitralisação ndministrativh traz a grave
inconveniência dc produzir umn aggrcsslvn
rivalidade, que já se observa entre as actuae.l
prcfoiluras,Não acha que seria preferível n divisão
do território cm duas grandes prefeituras,
como quer o deputado Alberto Maranhão,
relator do Ministério da Justiça na Câmara?

_— Absolutamente não! Os inconvenientes se-
riam os mesmos, a menos que sc quizesse fa-
zer, futuramente, daqucllc território dous Ks-
tndos, o que seria muitíssimo prejudicial aol
interesses nncionncs.\

10 a respeito da representação federal,
dc que lambem se cogita, qual a sua opinião!

li' essa uma das mais justas aspirações,
(pie esperamos seja rcalisnda, ainda nesta lc«
gislatura, pelo Congresso Nacional, li' ab-
surdo que uma população de oitenta mil pes-
soas seja rebaixada á mesquinha condição da
colonos, n quem se negam, sem razão plnusl-
vcl, todos os direitos políticos. O Acre, qu'
6 um dos maiores contribuintes dos cofres-
públicos da Nação, não pódc deixar, sem grave
injustiça, de ler os seus representantes na
Congresso, para votar os impostos c fiscalisnf
O emprego de suas rendas.

Ii' tal a importância deste assumpto quo
não nos podemos furtar ao desejo dc cilar
aqui as seguintes palavras do discurso pro-
nunciado, ha pouco tempo, cm Porlo Alegre,
pelo chefe dn Partido Republicano Riogrnil-
denso, Dr. Borges de Medeiros: "Augusto
Comlc não trepidou em afflrmnr que a com-
posição do orçamento c a votação do imposto
envolvem uma questão capital para a sacie-
dade, mais importante que a própria contro-
versia sobre as formas de governo."

Esta opinião do grande philosopho francez,
neccila c praticada pelo partido situacionista
do Itio Grande do Sul, justifica perfeitamente
e ampara essa nossa aspiração. Não podemos
pagar impostos que não votamos. O con-
tia rio disto é o domínio da força e da injus-
tiçn indigno de um povo civilisado.Ii relativamente á porcentagem das ren-
das, que o projecto destina a ser npplicada
na administração do território?

li' este um ponto de grande imporlan-
cia c que só poderá ser perfeitamente c-xpli-
cado com o auxilio poderoso c irrélo'rquivcl
dos algarismos. Comecemos pela receita ilo
território, arrecadada pela União, nos seguiu-
les exercícios, somente do imposto da expor-
tacão da borracha:
1003 570:5028529
1004 2.37fi :!).')2$37"
1005 8.G88:281Çil-lC
1006 9.1(i7:77ü$01"
1!)07 13.5-15:1179601
1008 9.41-1:1038700
1909 14.078:319i?n!(]
1910 19.867:529*150
1911 9.071:7l5S0(iíl
1912 12.390:07 Wi.'U
1913 8.414 :75l?8911914 5.395:729*131
1015 5.52-1:1!l8--?lifi2
1910 (até junho) ,'I.Ofil :294i?971
Julho a dezembro, provável..., 2.500:000.*ÒÒ0Receita extraordinária 1.200:OOÜSO00

Vejamos, agora, as despesas feilns pela

5.590':-l5b?671

2.306:27ü?200

82.080:000?000

1.305:371^212

498:809$3't

9.758:25ãS7,*t
admiuistraçãu

51.G27Í990
828:2185336

1.3(i4:5r>5?GI2
1.412:85751745
2.755:0178383
2.39-1:0918215
1.68ó:774$062
8.456:200?00fl
3.256:2008'000
3.155:800-5(10(1
8.774:80n?000
3.074:800?000
2.374:8O0$0()ü
2.374:800ÇOOO

União, desde a acquisição do territoiJOj'ulí
ao presente exercício:

Despesas extraordinárias:
Oceupação do território c mo-

bilisação dc tropas em 1908
-- 901 — 905 

Indemnisação ao Svmiieat Bo-
livian N. York cm 1903 ...

Indemnisação paga á Bolívia,
duas prestações, 901—905.,

Pagamento das reclamações
bilivlanas, 11)00, titulos..

Despesas com o Tribunal Arbi-
trai e a commissão de de-
marcação, cm 90-1—905—906

Despesas com a li. F. Ma-
deira-Mamorí, cm 907—908900 
Despesas ordinárias com ado território:

1003 ,.,,
1004
1905 ' '
1906  
1907
1908 .'.'.' 

'*
1900
1910
1011
1912 """
1913
1914  
1915  

"" 
.

1910 ..'.',.
Temos, portanto, despesa total

84.062:9G0?038; receita, total, 126.872:35S?5I0,resultando, como se vê, um saldo, a favor do
Acre, de 42.809:398*472.

Os dados sobre as receitas foram eximiu-
dos, até 1911 inclusive, do relatório de 1012
do ministro da Fazenda, Dr. Francisco Sal-
les, e dahi em dcante bondosamente forneci-dos pela sub-directoria da Receita Publica do
Thesouro Nacional.

A renda extraordinária de 1.200 conlos c
proveniente dc impostos sobre vencimentos e
outros.

Os dados sobre as despesas extraordinárias
foram tirados do relatório do ministro da
Fazenda, Dr. Leopoldo de Bulhões, dc 1910,
pags. 220 e 221. Os dados sobre as despesas
dc administração até 1909 foram lambem li-
rados do referido relatório e dahi por dcante
das leis orçamentarias annuaes. Agora, per-mitta uma observação importante: A União
obrigou o povo acreano a pagar á boca dn co-
fre as despesas com a acquisição do territóriodo Acre; entretanto, os Estados do Pará e
Paraná nenhum ceitií deram ao governo fe-
dera! pela acquisição dos territórios dc Amu-
pa c Missões,

O pagamento da Estrada de Ferro Madeira-Mamorc é, tambem, uma verdadeira iniquida-dc. Além da estrada ser um próprio nacio-
nal de extraordinário valor cm futuro proxi-mo, o seu traçado prejudicou enormemeuteo commercio acreano.De forma que, pelos seus cálculos, o .sairdo tio território do Acre, cm poder da União,c de 42.000 contos?

i— Exactamcnle, 42.000 conlosIQual a população c a superfície #> te*»ri tono?
Por cálculos que fiz baseados na produ-cçao da borrnclui e observação pessoal, a po'pulaçao ê de 80.000 habitantes, no mínimo.1-ntrctanlo, o Sr. barão Homem dc Mello di

100 mil, c o Sr. Dr. Alberto Massô, autor dí
um mappa do Acre, npprovado pela Sociediulítle Geographia, dá 90 mil.Dcante destes dados que acabo de expor, ex
trahidos todos do fontes officiaes, o meu carl
amigo ha do concordar que bem razão tiniu
o saudoso estadista patrício Joaquim M" ''
nho, quando disse, em pleno Senado da '
publica que "era uma indignidadese estava fazendo com o Acre"!

J'-
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A NOITE ~» Domingo, i,í de Acosto d«l9tG

i ÚLTIMOS TCLCGHAMMAS
OOSCOMREiPQNDCNTES,
cspeciaesoaTi NOITE
no iHterior e no
exTEIllOR &SFFWÇO
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COMO SU DÉSTROE UAI TEMPLO
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de preciosíssimos objectos farte

HORA f.jüU^ yA

LTIMA3lHfORMHC0í5
RÁPIDA* i MINUCIOSAS
DB TODAA f^PORTAG EM

DA WA NOITE»!
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Aspectos da concorrência ao
,.í farto do dia.
•lá de véspera, hoje, foi uma romaria no

palncio Hodritíues, á rua Pnysníulu'. Logo ú
uutrad.-i do pnrcjijo, o vi&ituiile compenetra-
iVa-se de que in de fneto peneirar num tem-
pio de arte, prestes n ruir. A physioiioinintinzida jieí"i (jiie se relirav.iui. dnndo lojínr
á pressão exercidn pela onda crescente dosfjnc eliegavam, dava a impressão de (pie; vi-
«liam locados do um sentimento cstruiiho.
£i>i>ílii de unecão e de encanto.

Primeiro, na varanda, ;i fonte, miniatura
dn (|ue se u 'a i.l.i n:i 1'iiizza ainttei-, desenho; ae ttuphncl, depois us mesas c os bancos
I". nipeanos.
j l»i .sc dar em seguida n sala dc receneão,
cujo aspecto, com u porta do palácio á" He-
),»<scciii;a italiana, fazia deter o passo do vi-titanle, conio para ohrigal-o ;'i reverencia ao
jnoiitniiento de bronze de George Uuscli —
yma procissão do enterro do Senhor. Pelai ainda composições dc pura e tina ar-esparsas, adequadas, como uma revoadaalmas palpitantes, cm coro, como umliymno dc harmonias.

íiiseiisivcmienle, ou porque aquelle bloco
pseuro da procissão do Senhor o impuzessemi porque o conjunto da .scena flagrante da
|.rlc, nos seus mais requintados expoentes, sc
Jizesse sentir, o visitante descobria-so e dclliapeo na mao marchava cadeuciado, como'!i(! ' 'lidos, indo de cxla.se em êxtase,lios pasos
pousando »-'S olhos ávidos aqui, ali, acolá.ü salão de visitas deparava-se, então, deli'.n deslumbramento excepcional. Eram ob-
jcclos raros de antigüidade e de valor cou-
pa»} bistoricas do Novo e Velho .Mundo. Tu-fciecarias dc Aubusson, porcollanas e brònzesMa Clima, da índia, do Japão; sedas doOriente, Ioda a rcalisação dc um sonho, co->uq sonhos snggeriam a sua contemplação.Era bem um templo sagrado, dc arto e deOcl eza, com altares a Francia, a vou Fraiik,a Llarrc'1-c, a Harding, a Vonboclen...

i, 1-, dizer-se que para reunir uma côrlo ar-
gg-s^^.ísa.-asagggg: ,____¦--

vulueele ,1, C, Rodrigues, hoje
listlcn, assim, liavia sido mister não sô o cm-
prego dc uma fortuna, mas o exercício de
uma grande cultura, dc um especial cul-lo á arte, c de uma rara felicidade, buscnil-do-a pelo mundo em fora...

Então, uma espécie de revolta sc operava
no visitante: amanhã, com o seu martello de
marfim, o leiloeiro destruirá esse templo!

Foi essa com certeza a impressão da maio-ria da multidão culta que, cm romaria, visi-
lou o palácio José Carlos Rodrigues, que vae
ser jlispe-Wttdo pelo leiloeiro Virgílio, lísse
leilão, assim com o caracter de um neonteci-
mcnlo, como sc apresenta, não teve cgual
ainda, entre nós. llevéste-sc elle de um cara-
clcr excepcional. Já hoje, como dissemos,
foi um numero enorme de pessoas que vi-silnrnm 0 logar do leilão, produzindo omaio rumor cm torno desse acontecimen-
lo, não .*ó pelo seu valor arlisticò, como porsuas grandes conseqüências para nós. E1
que ao passo que se verifica como que nmrcsurgimcnlo dc goslo c amor pela arte, nollio, dispulando-se nos leilões ou fora dei-les tudo quanto lem real valor artístico ou
histórico, nota-se também que vem sendo cs-tiibclccida uma grande concorrência por par-lc do estrangeiro, na faina dc adquirir osnossos melhores especimens.

Quando foi pelo ultimo leilão de objectos
artísticos, feilo pelo leiloeiro Virgílio, sabe-se, muilos ou os melhores objectos c obras dc
arte foram adquiridos para serem enviados
para a Europa. E' provável, sinão certo, quevac succedci- o mesmo com o leilão de ama-uhã.

Que sc deslruissa um templo de avie, comoesse, mas que rcslassc ao menos o consolo
de vermos que aqui ficava, aluda que dis-
perso, era de esperar, desde que, a exemplo
de oulros governos, o nosso tratasse de as-sumpto tão digno de nltenção e de carinho.
Devíamos ter uma lei que, como acontece cm
vários paizes da Europa, impedisse a saldados objectos dc arte, .

A GUIÍRR/t

Uma mulher, morta no dia
.11, ainda está insepulta!

f

Pop desSd.Siã da pe.iiGiía
' Mni-inima Rosa da Conceição, nacional, dccor preia, entrada em annos. residia â traves"-sa da Gloria n. 58, no .Meyer. Desde que paraali se mudara, ha mezes, deixou de fi-equen-tar a casa do uma família de suas antigasiciaçoos?' a rua do Gommòrcio, cm SantaCruz. Ii. todos os dias, pela manhã, a velhaftlananna prevenia a seus filhos, ao sairemksles para o trabalho, que, "mais tarde, iria
(Mo Santa Cruz". E passaram-se dias. se-manas, mezes, que a visita pronieUida não
f; fez, Vciu, afinal, a sexta-feira ultima, eI ora. Marianna, muito cedo, avisou seu:-,ilios da sua ida á rua do Commercio. ii,iiclas 9 horas, ella saiu dc casa para revôrKus antigos conhecimentos, chegando n
paula Cruz sem a menor novidade". A Sra.jMnrianna foi ali recebida com abraços, cou-

rivorsando com todos amavclmenle. NumBiomento, sentiu-se-mal, queixando-se disso
f'as pessoas com quem palestrava. E, dentrode alguns minutos, fallccia com espanto deSodos os prosentes, que viram por terra os"esforces empregados cm soecorro da cn-
firma.

Desse i'act« foi feilo sabedor immediala-
mente Arttrar Marianno da Silva, filho datallecida; o quitl não sc demorou em compa-

ff.'ecér á rua do Commercio, onde conheceu
Iodos os detalhes da morte de sua mãe.llabi elle se dirigiu á delegacia do 27° dis-
)riclo, a cujas autoridades communicou o

ocorrido, pedindo-lhes, ao mesmo tempo,
issem dadas as providencias necessárias
ira o enterramento, no cemitério dc Inhau-

na, do cadáver da Sra. Marianna. O com-
lissario de dia achou que o fado não valia

wm caracol. Bastava, nesse seu modo dc
.'entender, pouco cousa para resolver a situa-
«fão. E foi dahi e aconselhou a Arlhur fi-
«esse - - este a remoção do cadáver para o
Meyer e ahi procurasse a autoridade policialBocal que, naturalmente, forneceria a com-
(pctcnle verificação de óbito.

Foi, então, na mesma sexta-feira, 11 do
corrente, removido o cadáver da pobre mu-
üiiér para a travessa da Gloria n. 58. Em
seguida, Arlhur Marianno compareceu á dc-
üegacia do lí)° districto, repelindo ali quantodissera ao commissario de serviço naquclle-dia no 27°. A autoridade do 19" ponderou,então, aquelle senhor nada poder fazer uo
sentido de ser inhumado o cadáver da Sra.
Wariauna. As providencias a esse respeito,
ponderou, deviam ter sido dadas pelo com-
taissario do 27°. Que fosse procurál-o o fi-
lho da morta. — disse, por fim, para o Sr..
Artluu» Marianno aquella autoridade.

I A siluação urgia ser resoltida.- A tarde
pinicava. Na casa da cxtinct.i numero-
p.'. pessoas esperavam a snidn do feretro. O*»'•': Arlhur tomou, então, a deliberação dclevar o corpo da sua velha progenitora para"emilerio. O administrador do campo san-

capella, alé o dia immcdialo, quando tudo
sc havia de arranjar naturalmente,

O caixão foi assim depositado. Houve, po-rém, que honlcm, o Sr. Arlhur Marianno
não apparcceu na administração do campo
santo de Inhaúma. E o cadáver putrefazia-se, e ninguém mais podia .avisinhar-se da
capella. Hoje, finalmente, ó administrador
daquclle cemitério mandou scientificãr do
fado as autoridades policiacs do 19' distrl-
cto. Estas tomaram a deliberação de mandar
de novo chamar Arlhur Marianno, dc quem ou-
viram a repetição da historia, e a quem acón-
selharam solicitar providencias da delega»
cia auxiliar de serviço.

FOI FP1TÃB0
E não soube explicar ã

policia
O commissario de dia, não entendendo,

maudara-o no agente, e os dous, o japouezMagojira Tuira e o "sherlock", trocavam si-
gnaes, faziam gestos e, quando se suppunha
apanhado o fio da meada, o homem de olhi-
íihos apertados dava mostras dc descouten-
tameulo, do desapprovação.

Não havia um interprete.- Afinal, como concurso de muitas gatimoiihas, o pes-soai da delegacia do 14° ficou inteirado do
que o homem tinha sido victima dc um rou-bo. Como, ninguém sabia. De novo, os si-
gnaes, a mimica. E já estavam todos cansa-
dos, quando apparcceu um amigo do queixo-so, que sc explicou melhor: Magojira viera deMatto Grosso Aquidauana, onde c uegocian-
te. Ao desembarcar hoje dera a um carrega-
dor a sua mala de viagem para lcval-a ao
hotel dc Ilachid & Naif Safadi, á praça da
República. Hccebendo-a ahi, abriu logo e,
com grande espanto, verificou que havia sido
roubado cm 501$000. A policia, pnra consolo
da victima, registou a queixa...

E foi essa cousa tão simples o pcsadcllo
por instantes do pessoal do 14° districto l

o
*'•• dc inhaúma daria gcito... Foj o que sell'z. E, alguns minutos antes das 18 horas,caixão, carregado por amigos da extineta,

|.*ranspunha o portão do cemitério.- Ao cn-
¦jF£?*í0 cIe. Quem fizera o enterro vciu logo
í«ai iuiiecionario da necropole. E, sem mais,
lf'»1" do Sr. Arthur Marianno o ntlcsladoou a verificação dc óbito. Nem nqueile nemesta tinha cm mãos

Uma multyerzinha
fernivel

Para que o guarda a foi observar! A mu-lherzinha é das taes de navalha á cinta.-—E não respeito homem ua minha frente,
disse cila,

Os dous soldados e um marinheiro qua aacompanhavam, ficaram a olhar. O guarda, o
785, ficou um pouco alaranlado, mas criou
coragem.

r-Voce eslú presa 1¦—Vá buscar mnis gcnle para me carregar,.-,
O guarda quiz pegal-a,
r—Mas você não v6 logo..-,-
Ouviu-se um tapa estalar; a mão dai creóu-

Ia Adelaide Maria da Conceição tinha estala-
do nas bochechas do guardai E foi mesmo
preciso mais gente para levar a creoula, da
praça Quinze a delegacia do 1° districto, on-
de o commissario Quintanilha teve os óculos
quebrados por outro tapa que lhe quiz dar
o diabo da mulher,

A INVESTIDA DOS
FRANCEZES

Tomando o planalto de
Maurepas, apoderam-se

da terceira linha
allemã

PARIS, 13 (Havns) - Os francezes,
desenvolvendo as operações iria vespe-
ra, alcançaram um grande suecesso. Aca-naram de desalojar os allemães dc lodoo planalto de Maurepas capoderaram-sc
dn lerceira linha inimiga, levando as suasforças ali ao extremo da vertente sucsled» coln «39, cm foce de Buscourt, a500 metros da herdade de Alonacu.

O exilo coroou plenamente a niaiíni-nca arremeltida da infantaria num vigo-roso ataque, após a conveniente prepara-çào dc anilharia. A posição conquistada,(pie já era muito forte antes de julho,foi desde o dia 1 desse mez considerável-mente reforçada. Numerosas mètrálhado-ras foram ali collocadas c fortes contin-
gentes de tropas inimigas a oecuparam.desde que passou a fazer parte da pri-meira linha.

Os suecessos oblidos ao sul dc Clé-ry e Péronne, permiltem agora aos fran-cezes ameaçar os francos allemães emComb.cs c Guillemont.
Por seu turno, as povoações de Mau-repas e Forest não tardarão por certoa cair completamente em poder dos fran-

çezes.
As tentativas de rcacção allemã termi-naram cm toda a parte por completos csangrentos fracassos.
Na frente de Verdun, o inimigo tam-bem foi obrigado a recuar.
Ao sul do Somrne, a artilharia francezacontinuou a destruição systemática dosfortins allemães, construídos sobre ütnnaltura guarnecida de pequenos bosquesnas proximidades do caslello de Denie-courl, operação absolutamente necessária

para o suecesso dos futuros ataques.

Bm t©ra@ i© ffl.©r|tía
IntercssaníGs porme-nores da oecupação tía-
quella praça-0 primei-ro numero do «üoriíza
fiíedenta» -¦ A' sHuacãomllüar-Tolmino amea-

cada
LONDRES, 18, (A NOITE) - O correspou-dente do "Corriere delia Será" junto noquartel-general do generalissimo Cadornaenviou ao seu jornal a primeira chronicadatada dc Gorlzia.
Conta clle que, quando ns forças italianasainda nao se tinham apoderado de todo dacidade, duas mulheres, fiialuraes de Gorlzia,

peneiraram furtivamente no castcllo, que osaustriiicos acabavam dc evacuar c, subindoa torre principal, arvoraram a bandeira ila-
liana, bordada n seda, que fora feila porsete scnlioritas dc Gorlzia.

Gorizia ficou cheia dc espiões. Enlre clles,
O Síicnstao da Cathedral, de origem slava,
ç ainda outros indivíduos que já foram pre-sos c enviados para os campos dc coucen-
tração.

Soube-se agora que uma alta autoridadede Corizia mandou encarcerar nestes ultt-mos mezes c depois deportar para o Interior
da Auslria c da Hungria milhares de italia-
nos irredentos, confiscando-lhcs os bens. Na
véspera da oecupação dc Gorizia, a popu-laç.ão, confiada na sua próxima libertação,
?qui;! lynchar essa personalidade, o que não
Conseguiu levar a effeito.

Apparcceu cm Gorizia o primeiro numero
flo jornal "Gorltza Rcdenta", redigido pelos
jornalistas gorizianos. Na primeira paginatraz o retrato do generalissimo Cadorna e
publica os telcgrammas que o deputado
Uissolalli dirigiu de Gorizia ao rei Victor
Manoel, ao clicíc do gabinete, Sr. Paulo Bo-
sei li, e ao prefeito dc Roma, príncipe de
Colonna. Nesse telcgramma diz Dissolatti:''Não odiámos os nossos oppressorcs, despre-
zamol-os. Unifiquemos agora ns nossas for-
ças pnra libertar o Trento e Trieslc".

A edição da "Goritza Redenla" foi 63-
golada.

O correspondente do "Corriere delia Sora"
referc-sc depois á situação militar. Diz queo terceiro exercito italiano dispersou as for-
ças austríacas que, ao sul de Gorizia, na
linha do Isonzo, detinham o avanço dos ita-
lianos ao longo do littoral do Adriático. Em
torno de Tolmino estíi travada nma grandebatallia. Considera-se immincnte a queda
de Tolmino, praça forte importante que de-
fende a passagem do Isonzo, quarenta kilo-
metros ao norte dc Gorizia,

Conta, por fim, o correspondente como sc
deu a oecupação do grande aerodromo de
Alsovizzn, próximo de Gorizia, Columnas de"bersaglicri" em bicyclc-la c um contingente
de lanceiros avançaram sobre o campo. Di-
versos aeroplanos que ali sc encontravam lc-
vantaram immcdiatamcnte vôo cm direcção
ao norle, incendiando antes ludo quanlo pu-deram. O espcctaculo era píltoresco: os ae-
roplauos austríacos a fugir pareciam um
bando dc enormes pássaros pretos a voar as-
sustados enlre as columnas do fumo. 0 in-
ceudio foi extineto logo depois, encontran-
do-se ainda alguns .ipparcllios avariados. Um
dos apparelhos que pouco anles subira vciu
descer, minutos depois, no aerodromo, devi-
do a um desarranjo no motor. O seu pilotofoi feito prisioneiro, "»r

Para punir um
monstro!

Um crlmo sensacional om
Govaz

ÇATAUO, IO (A NOITE) - IIoJo pcln ma-iilirt cm Gn.vaiidlrii, i.>i assassinado com um
..'. ,", •'"••« lil im nu peito o Itiillano Victorio

Poltrlnlcri, proprietário nli dc um Hotel.
Loiiftn que u criminoso sc clmin» Jniuia-iln It.i.i.
O motivo do crime foi ter um filho dc\ ictorlo, com 10 nnnos dc ednde, comfiiottl-<lo UlitTittenlndo contra uniu menor dc qua-tro nnnos, fillut de Januário, Esle, BOCCOr-ivndo sua filha, «os grilos deliu, viu qiinntonliomiiiavcl era o nltcntndo, atlrnildo-80 con-tra o inu-ro. que fugiu precipitadamente,ruiigimido.se cm logar ignorado nló aflora.Jnnunrlo deliberou, nu mesmo inoniciito, nen-l;.ir com n vida dc tão torpe indivíduo, mau-(iiiiuio |iara isso cm sua perseflulefio várioshomens.
Sabedor do occorrldo o do fim que terianaluriilmciite seu filho, o ilaliauo Vlclorloicviiiiiiu-se contra .liiiiuario Itosn, resultandounnl í scena dc sangue que ncaba dc sc des-enrolar.
lí' VOZ geral aqui que o nflgressor peneirouno quintal vlslnho ao dn casa de Vlelorio,d; onde alvejou a sua victima.
O ciladii da menina offcmliila pelo filho de\ Iclorlo é lastimável.
Gojaiidira fica dislanle dcsla cidade 83niJiiuliis dc Irem.

0 SR. PRESIDENTE
O Sr. presidente da Republica, nconipa-iihado dos Srs. Dr. Hclio l.obo e capilãode fnigala Thiers ricniuiing, respectiva men-lc secrretnrio da presidência e suWhefe da

casa militar, deixou o palácio do Catlete lis
15 horas, com destino n praia de Uolofogo,
onde assistiu ás regulas que se rcalisaram
na enseada de Botafogo,

0 festival doarotessor
Carlos Reis

O profimor Carlos Rola promoveu pnra lio-
je, un salim dn AssoviiiçAn dos Eiiipi-citiKlos uo
Commorclo, um festival pnrn solcumlsnr n cn-
tivgn dos prêmios ns iiliimnns quo sc di-.lin.
uniram nu cxpnslciln dos liiilmllios du suasnulas dc desenho o pintura, reallsndft iiilium-
inentç nn saluo nobre da Prefeitura.

O progrnmmii dcss« festa, qne constou dciiiiiii sessão dc musica e canto, fui rigorosa-mente cumprido com applausos dc todos oscmivldnilos quo enchiam lllcralmcntc o grau-du snlno da Assoclm-ilu dos Empregados noCommerciii.
Os prêmios, cm numero dc quarenta e stls,foram entregues a cada um do., nliimiios polocomuiumliiiilc Alvim, rcpresenlautc do Sr.

presidente dn Republica.
A festa, que começou As li 1 oi-.i--. Icrmliiouas lll c mela.
I) discurso de inicio do festival foi piodu-lido pelo Sr. Raphacl 1'iulieiro.
No saguão da Associação tocou, dl rnnto osIr.lervallos, a banda do Corpo de Dombelros,

•»«•»».

A linha de navegação en-
tre Portugal e Brasil

ê • -

Uma represeníação do coni*>merciantes poi-tuijue/.es cbrasileiros
LISBOA, 18 (\. A.) — u,n numeroso

grupo dc commcrclnntcs porluguezes c bra-silciros, rlicfiaiio pelo Sr. Adriano Telk-J,vac entregar ao Dr. ikrnardino Machado,presidente da Republica, uma representação,em nonic da classe, solicitando o estabe'»-cimento de
o Brasil c,
rada porlo franco'

uma linha de navegação paiamais, quo seja Lisboa conside*

S..-aLc-.kaÈMMi——¦»Sid iij.i.»iu-, 5» ii' ¦ iliiinii »¦¦. i i ii» mil«rtiaii-.-j-rmx>

Os vencedores do pa reo do campeonato
99

Corridas

•*«•»•

ei
O-'.

o filho da morta, quo>u, immedialamentc, n explicar o caso
se 1,,:u'I*eSa(1o do cemilerio tal qual elle->'.' (era. o administrador da necropole, po-
taciio n í,u i aí,emlci' ft nenhuma conside-
s«ai '.._r Cí>*l!>ver não podia ser inhumadom u n\e'eridos,
¦;'!'i que

ou cuíro dos documentos acimaU s;ais que podia fazer era cou-o caixão, fosse

0 mar na avenida á
beira

Linda tarde de domingo a de hóje.i Concor-
rendo com outros tantos elemento-, à encau-
tadora natureza, a nossa incomparavel ave-
nida, á beira mar, teve-o raivoso, a espumar
e 6alíar-lhe aos pés, toda a tarde, banhaiido-a,
e com isso offcrcccndo a nota alegre cjmmo-
ristica dos que se deixaram ínolhar, tão des-

depositado na pi-çoccup.tdo» iam, aos pares.^* j.*'^--'-
' 

.# — 

- •• *¦

O Sr. blovd-George em
Paris

PARIS, 13 (A NOITE)' — Cbegou honlcm
dc noite a esla capital o Sr. Lloj-d George,
ministro da Guerra do g.abinetc inglez.

O Sr. Lloyd George honlcm mesmo confe-
renciou dcmoradamenlc com o chefe do ga-binc-tc, Sr. Briand, e com o geucral Roquci,
ministro da Guerra. • ¦ '" ' k.
Um castigo bem appli- I

cado
LONDRES, 13 (A NOITE)' — Informam de

Petrogrado que o gsverno mandou deter di-
versos banqueiros cm evidencia naquella
capital e cm Moscou c também vários agen-
tes de companhias de seguros, que, aprovei-
lando-sc da oceasião, liquidaram os seus ne-
gocios, dando grandes prejuízos ao publico,
Os bens Immovels dos Ü
búlgaros confiscados '¦

na Rússia
LONDRES, 13 (A NOITE)' — O governorusso mandou liquidar todas ns empresas

commcrciaes e industriacs e confiscar todas
as propriedades dos 6iibdilos bulgaros exis-
tentes no Império.-  .,
O manifesto dos Intel-
lectuaes argentinos

PARIS, 13 (Navas) — Os jornaes reprodu-
zem o manifesto dos inlellecluacs argenli-
nos, que classificam de bella homenagem

.prestada á Et-auca pela America latina.;

íso Jockey-Club
Baslaiilc animadas e concorridas estiveram

ns corridas dc hoje, uo Jockcy-Club, cujo re-
soltado foi o seguinte;

1" pareô -— 1.609 metros—Correram: Trun-
fo (T. Rocha), Medusa (I. Carneiro), David
(A, Vaz), Miss Linda (L. do Souza), Monte
Christo (J, Escobar), Barcelona (J. Gnrção),
Macistc (A. dc Souza) c Majcstic (11. dc 011-
veira).

Vcuceu Medusa; cm 2' Trunfo c cm 3o Miss
Linda. ¦$>¦.*.¦.,

Tempo, 104" Ijó. -tftóitfr
Poulesi 38Í300; duplas, 109.?2Ò0,
Dada a partida, cm que foi Monte Christo

ligeiramente prejudicado, Medusa pulou na
ponta, seguida dc Miss Linda c Majestic, seu-
do estes dous logo batidos por Macistc, que,
pouco depois, também bateu Medusa, firmau-
do-se, na principal posição. Na juneção das
duas rectas Trunfo avançou e atacou Macis-
te, dciTotando-o no começo da chegada. Sc-
nhor da ponta, Trunfo só foi balido, portrcs quartos dc corpo, á chegada, por Medusa,
que venceu bem. Em terceiro chegou Miss
Linda a vários corpos do segundo.

2o parco —• 1.450 metros — Correram: San-
Ia Rosu (E. Rodrigucz), Palia (Le Mener),
Castilla (Michaels), Guaguá (T. Rocha), Pooh
Pooh (Murcellino), Engulha (Zabala), Espa-
nador (F. Barroso) c Ilygéa (J. Escobar).

Venceu Hygca; cm 2o Santa Rosa e cm 3o
Castilla.

Tempo, 90" 415.
Poules: 40Í50Ü; duplas, 101S900.
Boa partida. Pulou na ponta Caslilla, se-

gtiida de Santa Rosa e Hygca. No antigo
arcai Santa Rosa atacou Caslilla para batei-
a no antigo distanciado. JA era acclamada
vencedora, quando Hygéa, bem accionada, a
atacou para dcrrotal-a por meio corpo. Cas-
tilla foi terceira a dous c meio corpos.

3" pareô ^- 1.450 metros — Correram: His-
torico (,T. Bias), Pistachio (Zabala), Sicilia
(J. Coutinho), Eausto (D. Vaz), L.idy Peri
cies (li. Rodrigucz), Image (F. Barroso), Ro
milda (1). Ferreira) e Boulauger (A, Fernan-
dez).

Veuceu Image; em 2" Pislachio e cm 3o Ro-
milda.

Tempo, 95" 415.
Poules: 157$000; duplas, 283200.
Pulou na ponta Pistachio, seguido dc Ro-

milda c Lady Pcricles, assim correndo até a
entrada da rceta final. Perto do vencedor
Imágc/ magiiificaincuto accionada,- atacou os
deautciros, para vencer firme por um corpo.
Pistachio conservou o segundo logar por pes-coco dc Romilda, que foi terceira.

4o parco—1.60!» metros—Correram: Slrom-
boli (,I. Coutinho), Margot (II. Jacklin), Dio-
néa (Zabala), Mont Blanc (D. Ferreira) e He-
lios (I.,c Mener).

. Venceu Mont Blanc; cm 2" Slromboli e cm
3° Dionéa.

Tempo, 103" 2:5. ; ¦-.:.••'• .
Poules: 413.100;* duplas, 21?900,
Pulou na ponta Mont Blanc, por elle logo

passando Dionéa. Esta correu perseguida por
Mont Blanc, firmando-se Margot cm terceiro.
Na grande curva Stromboli necionou, cm-
quanto Mont Blanc batia Dionéa. Na recta
final, Stromboli também bateu Dionéa c ata-
cou Mont Blauc, sem resultado, para o mes-
mo perdendo por pescoço, Dionéa foi tercei-
ra a quatro corpos.

51 parco r-; 1.609 metros — Correram: Mar-
vcllous (E. Rodrigucz), Yvonette (D. Sua-
rez), Lord Canning (F. Barroso) e Mont Ro-
se (D. Ferreira).

Venceu Lord Canning; em 2" Mont Rose
6 cm 3" Mar vcllous.

Tempo, 103". si$&&
Poules: 53Í000; duplas, 395500.
Saíram na seguinte ordem: Lord Canning,

Mont Rose, Marvcllons e Yvonette; assini
correram e assini chegaram, Lord Canning
venceu forçado por pouco mais de pescoço,Marvcllons foi terceiro a dous corpos,

C° pareô == 1.609 metros *— Correram: Van-
derbilt (A. Fcrnankdcz), Adam (Zabala) c
Halpin (Marccllino).

Venceu Hatpin; cm 21 Vandcrbilt e em 3'Adam.
Tempo, 101" 2i5. :';,'::l^i '
Poules: 30Ç.SOO; duplas, 22J800. -.^v--'

Adam pulou na ponta, por elle logo passando\ anderbilt. Assini correram até quasi o fi-nal da recta diagonal, onde Hatpin conquis-tou o segundo logar, para perdcl-o novamehte na grande curva. Na entrada da recta fi

pin, acciouado, investia, para derrotar osdous ponteiros e vencer por meio corpo dcVanderbllt, muito firme. Adam chegou ndous corpos do segundo.
7o pareô — Grande Prêmio Major Suckow—1.900 metros — Correram: Myslcrioso (L.Araya), Houli (II. Jacklin), Intcrvicw (li.Rodrigucz), Enérgica (D. Ferreira) e Patrono

(F. Barroso).
Venceu Intcrvicw; cm 2" Enérgica e em33 Patrono.
Tempo, 125" 3'5. ' -'*-
Poules: 12Ç500; duplas, 28Ç300,'
8" pareô — Venceu Velhinha; cm 2' Mislel-Ja e cm 3o Colombina.
Tempo, 10(1".
Poules: 33ÍI600; duplas, 2735000.
Movimento geral: 99:0125000,
Devido a insubordinação dos jockcys, foi

péssima a saida do ultimo parco, ficaudo pa-lTidos os cavallos Sabiá c Paraná.

Sem iscas...
/ —•—

Vinham ellas
Pelo peso, c dc ffomuiAi quasi i.;. une»

bm p nii/i.l.
Qua!, cu daqui estou vendo. K' niia*»reli», 6 dc mula..,—¦ Bota tu o niiíol e \e sl vem das bom»- rnllinu. O an/.il vciu lii.ipo.-- O que vale í que não tem Iscu.

Quem passasse desde velai primeiras horasun tarde pela eus», veria aquelles dous sujei-lo», dc vara cm punho, na escuda do subra-do. í)I Tosse ft uoltc, dlriniii quo cataram Aesnern do inoroogos, "Pescavam", goubc «»
policia depois, c por cniisu do «, 'Iniidelro,
Os canlços, alé estilo na delegacia, porque os
pescadores nao oinbnrciirnm n. canoa...

li foi assim : quando o qulliiiidciro subiuno sobrado, levando os temperos e verduras
que a coslnliolrn tinha pedido para a topa,viu os dous a metterem os canlços pelrt gru.dc, para o andar térreo, Subiu as cucados ccontou a historia dos dous homens com o*dous canlços. Desceram todos n vcl-os; n«cucada encontram umas camisas o os dousciiniços. Os homens não estavam. Clininnrnma policia do 1" dislrieto.

Uni guarda fui lá, examinou tudo, viu unsnnzóci na ponta dos canlços, tirou as dctlu-
ções o disse :Furtavam. Sl daqui, com este an/ol na
punia do bambu', clles iiicttiiim para linlxo,
pcln grade, c, lá na loja não havia nada sllluocamisas, é lógico quo pescavam cslus c.niii-sus. l.ogo, são ladrões.

Levou os cínicos paro a delegacia c coutouo caso. Quantas camisas foram "pcscailns"
dn fabrica "Silo Felix", á rua S. Pedro u. 27,nau sc sabe, porque, domingo, não estava nin-
imcm na casa.

—OM-

Uni estafeta postal viola
malas e rouba valores

Preso quando fugia conduzindo
cinco contos

BELLO HORIZONTE, 18 (A NOITE)' - Oestafeta interino Raul Rocha, do correio ain-hiilnnte enlre Curvcllo c esla capital, \io-lou, roubando valores dc várias limiar, De-
pois do crime, Raul Rocha saltou do curo,entre Ribeirão da Malta c Rio das Velhas,lentando fugir. Devido ás providencias daEstrada c da administração dos Correio», o
criminoso foi preso hontem mesmo. O chefedo trem fez fechar, cm seguida, o cairoCorreio, guardando o mesmo alé nqul. Fo-
ram encontrados com o criminoso cincocontos dc réis.

COiVIíVIUNSCADOS
rx *^-jllrf£í2Sr^KBfeffl ' W'^i

poplo problema
E' uiffúil CONQUISTAR a
freyiiezia do publico.

E' ainda mais difficil
CONSERVAL-A.

Nós nos orgulliamos de saber
CONQUISTAR « CONSERVAR

d nal Adam atacou Vanderl»ilt, emquant» Hat- do S.. Çhristòyjio.: ] à

AS REGATAS DE HOJE DA F. B. S, R,
O C. R, Flamengo levanta o campeonato
Decorreu com grande brilhantismo, commuito cnthusiasmo c animação a regata quea Federação Brasileira das Sociedades do

Remo realisou esta tarde na linda c pilto-resea praia dc Botafogo. O mar, cortado porcentenas dc embarcações dc varias formas,
com os pavilhõcsiuhos dc juizes c as bali-sas embaideiradas, tinha um aspecto festivo
c alegre; o pavilhão da praia, amplo c cn-feilado dc galhardetes, accommodava umamultidão fina, que applaudia freneticamente
os diversos vencedores das carreiras; o cãesscmi-circular c a praia ajardinada eram
disputados por grande numero de pessoas
que se premiam, na anciã de melhor ver;carros e automóveis em grande numero fa-
ziiim o corso no asphalto da avenida.

Estiveram presentes o presidente da Re-
publica, o ministro da Marinha c o Dr. Ju-
lio Furtado, no pavilhão de honra.

O rcsullado geral do programma foi o se-
guinte:

1" parco — Yolcs a quatro remos — Vcn-
ceu "Bellita", de Internacional"; cm 2',"Vara", do Guanabara,

2" pareô — Canoas a dous remos — Ven-
ceu "Ischion", do Gragoatá; cm 2", "Idyla",
do Boqueirão.

3" parco —¦ Canoas r. quatro remos —
Venceu "Asteria", do Vasco da Gama; cm
2", "Jacyra", do S. Christovão.

4o pareô — Yolcs a dous remos — Veuceu"Midosi", do Botafogo; cm 2», "Clolilde",
do Natação; cm 3o, "Iry", do Gragoatá.

5" parco — Voles a oito remos — Venceu"Juruá", do S. Christovão; em 2a, "Ta-
moyo", do Flamengo; cm ii", "Barroso", do
Internacional.

(i° parco — Yolcs a dous remos —- Ven-
ceu "Íbis", do Vasco da Gama; cm 2°,"Irany", do Flamengo.

7" parco — Yolcs a ([uútro remos — Vcn-
ceu "Alzira", do Natação; em 2", "Caci-
que", do Flamengo; em 3", "Brasil", do
Natação.

8o parco — Clássico Dr. .Túlio Furtado —
Yolcs a dous remos — Venceu "íbis", do
Vasco da Gama; cm 2°, "Mucury", do São
Christovão.

ÍI" parco — Eschlcres á 12 remos, da Ma-
rinlia nacional — Venceu o cscaler do cn-'
couraçado "Minas Geraes"; cm 2", o do"scout" "Bahia".

10° parco — Canoas a dous remos — Vcn-
ceu "Ischion", do Gragoatá; cm 2", ".C-Uté",
do S. Christovão.

11" pareô — Campeonato do Rio de Ja-
neiro — Yolés a oito remos — Venceu "Ay-
more", do Flamengo; cm 2°, "Pereira Pas-
sos", do Vasco da Gama; fm 3", "Atlan-
tico", do Natação".

12" pareô — Yoles a dous remos •— Vcn-
ceu "Ciumento", do Internacional' cm 2","Marabá", do Icarahy; em 3°, "Irany", do
Flamengo.

13° parco — Yoles a quatro remos — Veu-
ceu "Yara", do Guanabara; cm 2', "Bclli-
ta", do Internacional.

11° parco — Clássico Dr. Pereira Passos
— Canoas a nm remo — Venceu "Léer", do
Guanabara; cm 2", "Yara", do Flamengo;
em 3", "Nilo", do Natação.

15° parco — Yolcs a oito remos •— Venceu
"Pereira Passas", do Vasco da Gama; cm
2°, "Pour «piois pas", do Botafogo; cm 8V
"Rio Branco", do Natação.

1G' parco — Canoas a quatro remos '—
Venceu "Gragoatá", do Gragoatá;' cm 2',
"Eslher", do Guanabara; em 3% ^JacjTft",

IAM!
í O Pnn i"kfir» Vcsliüinhos para meninas,ã-/rt J. uupcc - |5nx0vaes para üaptisailos, -
Modas para scohortu, Rua da Assembléa n, 100.
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Dr. Silva Araújo Filho
DOENÇAS DA 1'HLLK F, SYPIULIS. Mudou seu con-

sultorio para a rua Sele ile Setembro n. 'JU — Telenliouo
5.510, Central.

Lronstrucçoes civiJ rel03 engcI1!lciro,
Nuno Ozorio tía Almeida e

Serzedsllo BenStes Mendes
t) jrnal do Brasil, 5* andar

A INDEPENDÊNCIA
Moveis artistico3
Moveis de luxo
Moveis para todos os preços

RUA DO THEATRO N. 5

MOVBIiS
Fabricação artística tle Gustavo

Cros; veadas a dinheiro c a presta-
çõe.s.
9, LARGO UA CARIOCA, 9

SOUZA BAPTISTA & C.

IVTaria Garcia Valladão
KMISSA DÉ TRÊS MEZES)
José Clfistovão d'Andrade 4 parlit

clpa que roauda resar uma missa era'
suffragío da alma de sua noiva MA-
WA GARCIA VALLADÃO, na egrcjíí
da Lapa do Desterro (largo da

Lnpa>, amanliã, segunda-feira, li do
corrente, .as 9 ^oras, antecipando os seu»
agradecimentos a todas as pessoas que coai-
yarecerem a este acto de rcligiâs;:

\
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O Lopes
Ií' (|ii''iii lii a loiiiui" mnit itiiiliin
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Ifl sliúço,
1'tuilo,

Itini di» Qitlliiiiilfl, Hl d mi
lo Ouvidurl — Uni» l'rl

Vlllali rua Úulnifl du Nuwilltiru

Carmcn Coeltio Modolros

ÍO 

Dr. Thntlcu do Araújo Mede'ros
c filhos, Joflo lllhelto 1'Vruiimies
Coelho, esposa o fllliot, Marln ha-
hei fia Medeiros, monsenhor Isnuro
Medeiros agradecem a todas as pes-
soas que assistiram A missa dn >etl-

mu ilí.i. eelohnidu por alma du sua -nu-
dni.i esuimi, ni;ic, filha, inná, unia o cunha*
dn. e uS coiivldiim para assistir á do Irlsen!-
mo dia quo sern rosada segunda-feira, II do
corrcnle, .is ü horas, na egreja du Suo mi-
quim, a rua de Sfln Christovão.

A viagem do "Minas
Geraes"

D. Clotikle' Maia Cordeiro
(COTTA)

Alfredo Alipio Nery Cordeiro, seus
filheis e mais parente, convidam an
pessoas do suas relações o das du filia-
dn D. ULOTILDE MAIA COHDKIltO,
pnrn assistirem ú missa dc .IO" dia dc
.«¦eu passamento, que mandam rcwir

amanhã II do corronte, ás 1) o meia horas,
na egreja da Cruz dns Militares, o penhor.»-
dos antecipam seus agradecimentos.

Jacintho Paes dc iVlen-
donça Dias

(4° ANNIVI-I1SAIU0)
Carlos Dias c Aiinitn do Mendonça

Dias mandam resar uma mls«i por ai-
mn dc seu Idolatrado c snndoslsslmo li-
lho JACINTHO PAES IJIC MENDONÇA
DIAS, amaiilul, segunda-feira, II do
corrente, ás !) 1,2 horas, nn matriz da

Candelária.

Manoel Joaquim Corrêa
da Costa

Amanhã, segunda-feirn, sétimo dia
dc seu fallecimenlo, será celebrada
uma missa pelo repouso de sua alma,
.is U horas, no altnr-mór da egreja de
,V. s. do Carmo,

Cesario Antônio Ferreira
Maria flippcr Ferreira o seus filhos

convidam os parentes e pessoas de sua
:iinisiiile pnra assistirem á missa de 7°
din, que será celebrada segunda-feira,
11 do corrente, ás 9 1|2 horas da ma-
nliã, na igreja de S. Francisco de

Paula, por alma do seu querido esposo e ido-
lntrado pae, Cesario Antônio ferreira,

Euclydes Teixeira Lei e
Noemi de Carvalho Leite e filho e

Fclippc Santiago e familia convidam
ás pessoas de sua amisade para acom-
panharem o enterro de seu e no o.
pac e enteado EUCLYDES TEIXEIRA
LEITE, amanhã, ás Íll horas do dia,

saindo u feretro da rua do Campinho 11. lot).

ccmiiieniopaçio, hontem, d.
Centenário Mstoo

Foi brilhantíssima a festa realisada hontem,
á noite, nn Escola Nacional de Hcllns-Artes,
em eòihmem.ornçào do 1'' ceulenario da insti-
luiçito offieial do ensino de Bcilas-Artes no
Urnsil.

A sessão snlemne no salão nobre daquelle
estabelecimento foi presidida pelo Sr. . resi-
ciente i!.i Republica, ladeado pelos Srs. liiinis-
lios do Exterior, interino, e Interior, prefeilo,J. Baptista da Cosia e Lucilio Albuquerque,'director e professor da Escola, o Victor Vion-
na, servindo dc secretario.

O programmn da festa foi cumprido á risca,
eantaiido-sc o Hymno Nacional, orando os Srs.
Araújo Vianna e Escragnole Doria, fazendo-se
a distribuição dos prêmios — diplomas aosartistas e aos alumnos que terminaram o cur-so eih 1015, fnhindo o orador dessa turma Sr.
Nereii Cnmpcllo, renlisnndo-se o inagnifico
conceito cie professores do Instituto Nacional
de Musica, regido pelo maestro Nepomuceno,
e matiguraiido-se a XXIII Exposição Geral dcBcilas-Artes,

O salão nobre da Escola achava-se literal-
mente cheio dp que contamos dc melhor nosnossos círculos mundanos, intelleetuacs C ar-listicós.

O que dizem os seus
passageiros

Procedente de Nova York c escalas, ornou
hoje em nosso porto o vapor nacional "Ml-
nnii Geraes", do Lloyd Brasileiro, sob o com*
inundo do capitão Heis .limiar. A viagem des-
sc vapor foi cxcellciitc, si bem que tivei.o dc
modlliciir a sua rola devido uo forte cyelone
quo desabou sobro a cosia americana.

O "Minas Gemes" deixou o parlo dc Nova
Voili uo (llu 1.1. A II) o loiiiiniiiiihintc apa-
nllOtl os restos tio eyclone c Julgou por Isso
conveniente retroceder dn sua linha, como me-
diilii de prudência, visto uns Ininiediaçòcs já
ler occorrldo um grande desastre. N.ieegavn
por ali o ctirvooiro "Hcctor", d.» CM|imill'ii
nnierlcnna. o maior navio no gênero, (|iiuuili>
foi iittingldo pelo temporal, miiifragaiiiio de-
pois de esgotar todos os recursos para se sal-
lar. Umn grande pinte da sua tripolação pe-
rcccii nu dcsnslrei

O "Minas Geraes" conseguiu, porém, evitar
o perigo,' atrasando em um dia a sua chegada
ao porto do Pará. Lançou ferros un nossa ba-
Ilia ás 7 horas de hoje. O "Minas Geraes"
trouxe carga c passageiros.

Estes estavam encantados pelo tratamento
recebido a bordo,

Encontrámos a bordo o Sr. Dr. Luiz Gui-
inarães Filho, nosso ministro em Caracas, que
velu com sua família,

Elogiava ardentemente o navio c dizia quenão mais optaria por outros. S. Ex. foi logo
assediado pelos jornalistas, mas, devido á a/a-
fama dc quem chega de uma longa viagem,
nfio tv/. declarações dc Importância.

Procurámos o commnudnnto Heis Júnior,
Ellc narrou-nos a sim viagem e estava satis-
folio com a boa impressão dos passageiros.Mostrou-nos o livro do impressões onde o Sr.
ministro Luiz Guimarães tinha escripto o se-
guinte :"Tenho viajado por todos os rincões du ler-
ra em navios de todos os tamanhos e dc todas
as maneiras. Nenhum me agradou tanto como
este "Minas Geraes" pela ordem, disciplina e
ngasiilho que nelle encontrei, e cujo coniinau-
danlc o Sr. lieis Júnior é uni perfeito ixem-
pio do cnvalheirlsino c dc valor profissional.Com immcnso prazer deixo nqul exarados osmeus vivos agradecimentos por todas as gen-tilczns que recebi do illustre marinheiro."

O Sr. ministro da Uussin deixou também,cm portuguez, a sua impressão nos seguintes
termos :

t 
"Estou muito contente com a viagem desdeNova York até o llio de Janeiro, a bordo doMinas Geraes'' e lenho prazer especial deexprimir aqui os meus agradecimentos cor-duies ao Sr. eomniandiinte e aos Srs. offl-ciaes, dos quaes a companhia c os cuidadosfizeram a viagem duplamente agradável. (A.)Scherlatresy. "

A ORGANISAÇÃO MILITAR
de nossos visfnbos

Uma entrevista em que o Sr. general Mendes
de Moraes nos dA as suas inipres*»

soes dc viagem
A' parle os festejos de caracter offieial em

qtio tomou pwtc o nosso delegado millti».*, ge-neral Feliciano Mendes de Moraes, lusoeclor
do material bclllco do Exercito, de nmP.is ou-
trás manifestações particulares, todas, porém,tocantes c carinhosas, o cnimilnrnnil

BB
seus

— A.im i aí
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PFRDEU-SE
No centro da cidade foi perdido, hontem,um broche, contendo o retraio de distinetochefe dc familia, já fallecido. Tratando-sede unia joia de estimação, pede-sc a quemo, tenha encontrado entregar no largo da Ca-rioca h. 3, estabelecimento de duchas.será gratificado. **M»

Patentes ns. 5368 c 5388 A
SOALHO MOZAICO SYSTEMA BETI.M

Fernando Soares Brandão, advogada deFrancisco Lopes de Assis Silva, arrendatáriodas patentes ns. 3.388 e 5.338-A, soalho mo-zaico de madeira systema BETIM, previneque agirá com todo o rigor contra os que in-fringirem as citadas patentes.Tendo ciil meu poder umn lista de constril-ctores que se encarregam do assentamentodeste soalho, não querendo promover buscase npprehêusõcs e dar as subsequentes quei-xas-erinie, contra essas firmas, as <piaes go-sam de reputação nesta praça, uso deste meio
para eommuilicar aos interessados que dareitodas as informações necessárias, no escripto-no commercial e technico do meu consti-tuinte, :i rua Barão dc S. Felix n 18.llio de Janeiro, 11 de agosto dc 191(3.

0 adv., Fernando Soares Brandão.

O general Mendes dc Moraes

-»*«»

Em poucas linhas
Pelo commissario Abilio, do 21° districto,fui preso o operário João Garibaldi, braslleiro, morador á rua D. Laüra n. 10, que,na estrada de D. Castorina, na Gávea, feri-ra a navalha, por questões havidas num hai-le, o seu companheiro de trabalho RubemPinto Barbosa, residente á rua Sorocaba 94.

que
—~ ¦ ii I ¦

Caixa B. dos Guardas Municipaes
A Caixa Beneficente dos Guardas Munici-

,).ies do Dislriclo Federa), cm asscmbléa gc-ral, elegeu c empossou a sua nova directoria.
que ficou assim constituída: presidente,João Domingos de Moura; vice-presidente,
Alfredo Lourenço Martins; Io secretario, Ar-tmir.da Motln Lima; 2o secretario, JaymeMoreira Cardoso; Io thesoureiro, José Theo-doro Çl.corò da Silva; 2o thesoureiro. DamiãoPrancisço da Silva Fontão; Io procuradorJacintho Lopes Quintas; 2o procurador, Ade-lino Gonçalves França; conselho fiscal, «Srs.
José Luiz Leite, Francisco Ferreira BragaJoaquim José Hodrigues, João Álvaro Bata-lha, José da Costa Almeida, João Luiz Tava-res de Campos, José Augusto Pinto. Sebastião.Soares de Oliveira Júnior, Marcos Luiz Dias
f Indaiecio Augusto da Cunha.

Associação Marítima dos

«li
Commcraorando o primeiro

Poyciros
anniversario

Doenças do apparelho dtties-tlvo e do svstema nervoso. —
Kalos X. — Dp. Renafo de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás 4.

• -i-r- 1

Está 110 nosso porto um
cruzador inglez

Entrou hoje em nosso porto o cruzador
Amethyst", da marinha de guerra ingleza.
0 "Amethyst" deu as salvas dc estylo, sen-do respondido por Willegniguon e "Bar-

roso".
1———¦ ' -¦¦** 1

Um grande perigo
Coiistilue grande perigo para a vista a com-

pra das lentes sem um exame rigoroso. Quemprecisar comprar óculos ou pinec-nez deve iru casa Vieitas, á rua da Quitanda 99. O exa-me é gratuito das 3 ás 11 da manhã e de 1ás 5 da larde.

sua fundação, a Associação Marítima dosiJoveiros reahsnra, depois de amanhã, ás 20horas, unia sessão solemne, empossando 
"a

Sila nova directoria. Falarão os Srs
Anier
eiriiehtó

) dn Costa Nilo e o Dt. S
padre

canor Nas-

A

DR. AUCANTARA GOMES. Tuberculose
Rodrigo Silva, 0. Ue :i ás r> - Res, Iclép. 700 Sul

» «<t»p>—«-

lamdapas que não func»
cionam

A illuminação da rua Vasco da Gama es-teve hontem que... era uma belleza. Nadamenos çle ide lâmpadas não funecionavam:nuas no quarteirão entre Luiz de Camões e4ires, duas entre esta e Senhor dosoutra entro esta ultima-e a cia Al-Alfândega e General
Sao Pedro e Maré-

Buenos
Passos,
fandcga, outra entre
Câmara o a ultima entn
chal Floriano.

¦* -6—«ajjhü fta».

Drs,Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas "m doenças dos oihos, ouvidosnariz e garganta. Consultas do 1 ás 5 —As»
sembléa n. 69.

"O*-"*^ &gE»-^r-

igruntersãssaaos em fli
Esla madrngadR o ladrão Germano Gomes,em Companhia dç mais dons companheiros,arrombou uma das porta? da casa u. 153 darna JoaoCáetaúo. Quando penetravam noSeu interior, foram presenlidos pelo guardaflòçturno ri. 9, que lhes deu voz de prisão.Os dous, porém, fugiram, não podendo fa-2cr fl mpsmo Germano, que foi agarrado peloíiiarda e conduzido A delegacia do li'5 dis-Meto, onde foi mettido no .xadrez.

*" * ¦"¦«— ¦

Tratamento da

Passageiros clandestinos
Fnlrou hoje inesperadamente em nosso por-to o cargueiro grego "Kyma", que leva umgrande carregamento dc milho da Argentina

pura Marselha.
O "Kyma" veiu ao nosso porlo porque emalto mar o seu commandanle descobriu doushomens que ali viajavam clandestinamente;

__ Sao eljes Isidro Casado e Manoel RomãoGarcia, de nacionalidade hespanhola.
A policia marítima impediu que o coniman-dante desembarcasse os dous homens, salvosi a companhia se compromettesse a repa-tnal-os e garantisse o neccssi '

n ii le nção de ambos.

collegas de arma. na llcpublica Argentin.i poroceasião do Centenário de Tucuman.
Em todas essas manifestações, durante as

iinituucrns visitas (|»ic os seus olhos curiosos
fizeram nos diversos estabelecimentos mílita-
res, sempre a mesma gentileza acompanhou o
representante do Exercito brasileiro, liinbran-
do as mais altas patentes do Exercito argenti-
no em manifestar as suas sympathias pelonosso povo e pelas nossas classes armadas.

Com o Sr. general Mendes de Moraes, sem-
prc corlcz com a imprensa, tivemos oceasião
de palestrar sobre essa viagem, sobre esses
poucos dias passados na llcpublica irmã.

ii' elle próprio (pie nos fala com saudosa rc-
cordaçáo, das manifestações de que foi alvo
e das varias visitas que lhe proporcionaram as
autoridades militares da Argentina, hos seus
estabelecimentos militares:—Realmente, é agradável recordar esses ra-
pidos dias vividos em constantes festas, cer-
cado de carinhos lá, entre o povo argentino e
os seus nobres militares. Os festejos do Cen-
tenario foram encerrados a II de julho. 0
efuc foram esses festejos é inútil repetil-o, já
porque a linguagem não seria sufficiente paradesercvel-os, já porque a imprensa se jncum-
biu de narrai-os,

Falemos das visitas: No dia 12 de julho vi-
silei demoradamonte o Arsenal Principal dc
Guerra. E' um vasto edifício, de construcção
antiga, situado ac* sul de Buenos Aires. O pro-
prio director do material, general Ledesma,
guiou-me nesla visita. As impressões que co-
ihi, nesse departamento atteslam o valor do
estabelecimento, como centro fabril militíir.
Minha altenção foi despertada principalmeti-te, para a offieina de reparação dos armamen-
tos, dc rectificação e para o gabinete de resis-
tencia dos materiaes.

E, pôde crer, examinei detidamente, com
grande interesse, c me confessei satisfeito de
ver com que perfeição e modernismo são es-
sas officinas installadas! Examinei a seguir
ns officinas de fabricação de nrreiameuto e Ac
construção, cujo desenvolvimento c perfeí-
ção asseguram grande capacidade dc produ-cção e modicidade dc preço. Dessas passei ásofficinas de forja e de fabricação de cartu-
chos, que sito bem menos dispendiosas do queas nossas, em virtude da adopção do pagámen-to pela mão de obra, ou seja por tarefa. Foiesse um dos ensinamentos de que farei reela-
me para ser adoptado nos nossos arson.ies,

O trabalho desse arsenal, que é completado
pela offieina dc fabrico de munições de Pucr-to Borghi, bem como por um "stand" ondesão experimentadas as armas, deixou-me au.-tever claramente o adeantamento da industriade guerra na Argentina.

No dia 14 dc julho, a visita coubeao campo de Mayo.
Ahi, diz-nos o general Mendes dc Moraes,fui surpreliender os meus camaradas em exer-cicios de campanha, fazendo-me elle alegremanifestação nesse enorme campo de eoncen-tração, pois Cem cerca de 20.000 kilometros

quadrados, prestando-sc optimamente para óseu fim devido á aceidcntalid.ide do terrenoNao obstante, o governo trata de adquirirterrenos marginaes para lornal-o ainda maior.O campo de Mayo é idéa do general Richie-re, a quem o Exercito argentino deve os maisinestimáveis serviços, quando ministro daGuerra durante o governo Roea.
A idéa do general Richicre era fazer ahiapenas campo de exercício e de manobras,onde foram construídos quartéis de madeira

para aquartelamento provisório. Mais tardeporém, houve nova orientação e o ministro daGuerra fez construir diversos quartéis defini-tivos, inclusive um destinado á Escola de Cias-

Esta escola, que
commandndn pelo coronel

ses, para as nnatro armas
lambem visitei, é comman
Gonçalves. Toda a escola desfilou cm conti-
nciicln, fazendo em ííjtlldn vários èxerolflloí
de Infantaria, eaviillariii c artilharia. 1<«|o
esse edifício ò modernlsslmo, com cxcelleutcs
adaptações. Possuo também um ensino, onde
me demorei algum tempo.

Passei cm seguida ao quartel do l" reglmeii-
to de infantaria, que é um dos quartéis pro-
vlsorios do campo de Mayo, pois é dc mitdel-
ra. Não obstante, é de grande conforto e eu
tive oceasião dc observar ahi a alma jovial
do soldado argentino, bem como a boa com-
pichcnsáo dos seus deveres.

Contíguo ao 7" fiea o quartel-general da 2*
divisão, sub o conluiando do general A, Ara-
na, onde fui recebido por toda a ufficidliilade.
Cercado do carinho de sempre, percorri todo
esse quartel admlravelmeiile instiillado.

1'nssa cm seguida o general Mendes de Mo-
rnes n nos falar sobre ft visita que fez ao lios-
pilai Central:—Grande a espaçoso edifício, e, embora dc
construcção antiquada, é nem arejado e, npre-
sentando cxcelleutcs condições liygicnicns,
produz a melhor impressão aos visitantes, Os
pavilhões destinados ás enfermarias são vns-
tos, hem lucallsados e ligam-se ao edifício
prlnclpnl por amplas varandas cobertas, que
lhes dão aspecto agradável e mesmo alegre.
O hospital tem uma policlinica muito freqüen-
Inda por soldados e officiaes, C respectivas ffi-
milias. As aceoininodações para os officiaes
são optimas, scndo-lhes pcrniilllda a Compa-
nhia de pessoas dn familia, mediante módica
quantia.

O serviço das enfermarias é como entre nós,
feito por irmãs de caridade, oeciipaudo-sc o
capclhio de serviço, o mais das vezes em fa,-
zer preleeções de moral aos soldados eip trn-
lamento. Os médicos c pharmaecuticos (Gqi
primeiro que trabalhar á paisana. Quanto ú
alimentação é de maneira differcule e tncliioji*
do que a nossa. O hospital lá recebe em ge'lie-
ros o necessário para preparo das diffcreiues
diclas, no passo que aqui a etapa é entregue ao
hospital pelo batalhão a que pertence a
praça.

E, proseguindo na palestra, falou-nos o nos-
so inspector do material bellico de uma das
suas mais encantadoras visitas, que foi a (pie
fez ao regimento de grauadeiros a cavallo.

—Bella tropa, luzido regimento esse de gra-nadeiros a cavallo, que por uma tocante tra-
diçáo se farda ainda á maneira dos regimen-
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Quiz roubar d deu pau-
cada

Dentro do xadrez
M«fott

rwlrn u o nacional Mnuocl Nuiich, de
ÜO annos, pintor, fosIdoBte nn ilha do (lo

ü MERCADO DE CARNE VEUíjÍ
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recolhido;;
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veruador. Ijirahlm, que por sol' JiidrAo estn
va. prciò k <ilsprislç4q do Corpo «le .ScKiirniien,
julgando que Manoel estivesse c '
tentou uirtnr-llic cinco mil rdU q»

estivesse cmbringnilo,
estavam

. Manoel teve .» Idéa dc pra-
.'is foi aggrcuido a soco» o ponta*o partido D cabeça de encontro a
cde. Manoel foi soçcorrldo pela, As-

C Ibrahim autuado cm flagrante.
¦ mfim i—

no bolso ilí) calça
Bm m nor

testar,
P«», t'
uma
slstí
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LYDA BORELLI
!\<t ntlmliwvl film de urto supremo

A FALENA
Do ttcnri mtuillo

No ODEON— Amánlut
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porco i
No matadouro do Canta Cm/
iVbatldòH hoje i -Vil rezes, Í7

carneira» c ,'m vIUHon.
M«vdiajitcs i (jnndldc) B. do Mello,

, Mciidi •
11 I). V

18 |). ••

!?-
o i p.i flurUcii & <:., ia r.i a
li5 p.i í.l/uii & Filhos, 40 vi,Francísoo V. Ooulnrl, Üb" i«., 7 v.
<.;. sul Mineira, o r,; .loflo 1'lmenlii dr .*.hi,.;,'
80 f.: Oliveira Irmãos í; C, t»¦ r.. in n„ 

'i
c. c 7 v.j Ilasilio Tavares, I n, o H v.j Gio;;
tro d Ç., 

'.'8 r.; C. dos Hetitllilstas. ;, 
'}H

Portlnho & G., 21 r.i Edgard il( \zeu-ilii
OllvvIM

!8:
m r,; Nortoortç Horta, I) r.: F, P.
d fi.. .'IO r.; Augusto ,M. dn Moita, Kl re, e 7 v.

Foram rejeitados : 8 1(4 '28 v., ,'i n, (. ,•) v '
Foram vendidas: ,'15 .'Ijl v, ,.A"Stock" : Cândido E. de Mollo, '.'17 rc*íFlnurlseh & ('.., lãtl; A. Mendes & Ç,„ 892*l.jfna & Fllhog, tu-, Frnnclíoo V, (innim-i1

f. : <;'..',los "ÇlnlíilslBSi •); ¦'"!"»•. Plnibntii 4Abreu, IU5; Oliveira Irnulos St fi., M; Ihitf.!lio- ravnros. (i; Cnílro & C„ SOS; l^iiuhASt fi., .'18; Edgard de Aícvqdo, 8'J; NorBcr|8'Ilcrlz, II; Augusto M, dn Mottn, ,.'lij; V [•Oliveira, 178; fi. Sul Mineira, %. Total 
';

No entreposto de São Diogo

0 Irem chegou á hora.
Vendidos : lllii fl|.| ri, II p., 20 o. e .'ifi v

o,í,i,s '"T;í!Ím r"1'"1" os aoituiiitcs : rezes, dej8000 a 8030; porcos, dc IÇO00 ;. 18200: cai-nelros, do l$000 n IÇ800, o vltcllos, de SC
No matadouro da Pcnlin

MU*

?C0i)

21 rezes.
: ir> rezes c 6 porcos.

Os gencraes Angel Aliaria
Rtcchieri

è Pablo

tos do tempo d£ San Martin, na época da iii-
dependência.. Esses gurbosos íjranadeirps, due
fazeri) lembrat áutiaos regimentos fronecies
fle cdvallarfa, suo todos moços, fones, da meá-
mp compleição é altura, sendo íírivativaracuteos guardas do palácio governamental.

_ O quartel eni <ftie se alojam íica na própriacidade eje Buenos Aires, é ainpío e nidderno.O seu cominandante, o íotohel Martinez, 6 urBvejho soldado, cuja única preOccupacao é o hrl-iho do,sou regimento que commandah.1,aunpá.h lao grande, o amor desse illustre e velho mlli-tar pelo seu rcgimcnto.que rejeitou por diversasvézçg o gencralato, só para ficar entre os seusautigos camaradas.
Depois de ter visitado lodo o quartel, assistia exercicgs dç picadeiros e de laifteíros, no pro-vvl? WM° .(l° 9«arte]. À precisão c ligeirezar.os (lilliçeis movimentos impreísionaram-lncmulto bem, deixando patente o quanto são(estros esses moços no manejo da lança, queé a sua arma.
Offerecçram-me cm seguida e ao meu ajudan-le de ordens uma delicado ,?lunch,1!, duranteo qual ím brindes amistosissinios puzeramem evidencia a sympathia que lhes despertamos brasileiros.
Mas, impressionaram-me tanto e tão bemessas visitas, e a modéstia c o desprendifiiCn^u> P?r tu4í> ?. mais q«e não seja militaf^ dooffieial argentino, que não tenho duvid i émdizer que sao esses os motivo* r,u„. A* 1.:*

Lyuk. .-_ ^ .. .V.1..1 mun-
dial da cinématographia, a interprete su-
blime dos romances de HENRI BATAIL-
LÊ, de quem já nos deu o sobeibo tra-
balho feito de trmmphos: M-archa
Nupoial.

Lyda BoreSlã, no prodigioso ro-
mance A FDLEStSA, dá uma mterpre-
tação sem precedentes á scena muda, e
distribuo todos os recursos de sua belleza
captivante e dc sya arte soberana, nas
expressões mais fascinantes, cambiando
desde a alegria descüidosa até á trágica dor.

Ella traduz Ríiajeetade, Amos*
e Dói* como jamais outra artista ai-
cançou na tela.

E_o ODEON prova, documenta a sua affir-
mação: "Seus programmas podem ser invc-
jadçs, mas hliuca imitados",

Abatidas hoje :
Abai idos hontem
Exportação

, '/'"¦•'V." r,n},,nUt,ns lltnlnn 410 rezee dcdcira A: hillios, destinadas a exportação.Por ser hoje domingo, só nmnnbã darãoentrada no armazém frigorífico do
porlo.
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THEREZÓROLISo
Pequena fazenda

Vciule-se uma com mngniOcas arvorei frulifenTOceas leiteiras, aves de rara, etc. Tratar coin o Sr •'
vero Dantas, rua SadlCt n. íli.
——————— OTÜr ¦ ', .. _
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MISSAS

Resam-se amanhã as seguintes:
Tlicophlle Coslrejenn, ás 9 112: na Calhe

mal :

Patinando quebrou o
braço

O menor Valentim, de 1'5 annos, filho do
CÇroiifl VAlçnte Pereira, morador á rua
Araújo Leitão n. 21, quando hoje pela ma-
iuia patinava eln ám rinck da praça Lima
Drummond, caiu, quebrando o braço es-
ejuerdõ. valentim, depois de soecorrido pelaAssjstCucia, recolheu-se á sua residência.

' *¦?•»»  -

mzer que sao esses os motivos, além de dutros, da grandeza, da pujança, da virilidade,da força, em summa, do brilhante Exercitoargentino. '
Sua officialidade é, na generalidade, mocaenthusiasta, dedicada á profissão, da Jual nãofaz um mero meio dc vida.
E ahi está a causa principal do bello, doelevado e invejável conceito, da admirável és-tinia em que, muito ao contrario do que en renos suecede, é tido o afortunado Exército deque o general Aliaria c digno ministro.
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SOFFREIÒ DO ESTÔMAGO

INTESTINOS? usac a
OU

Guaranesia
i i ' 
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iario para a ma-

Dama de companhia
Uma senhora de edade offerecc-sc p;ra damadc companliia ou serviços eqüivale;'^,. Car-tas uesta rcdacçâo. para M. A, P.•—— '- nir i

nsulfopio Medico
(Só sc respomk

iniciaes.)
A.
G.

—«
a cartas assignadas nom

A.

Br. iBdffarAbramos Weuh.o
peto Pi,êl.moíioW-I{«a S. Jo* «15 ás a Ufc|^cs^ag^

A.- — Nao comprehendi a sua letra.L. — As suas informações não me au-tonsam a confirmar a sua hypothese.
\V. W. B. — Use, uma vez* por dia, a se-

guinte loção: agua de rosas, 210 grs.; boras,10 grs.; ethcr sulphurico. 50 grs.<7. \j. AI. — No período chronico dessamoléstia so o tratamento local pôde dar re-soltado, devendo ser feito por mu especia-lista.
A, S. C. JI. (Lafayelte) — Deve fazeruma nova serio de injecções de mercúrio.<l. E. (Bello Horizonte) — O seu caso éciiravel; porém, com o uso diário de bebidasalcoólicas, nenhum tratamento poderá darresultado.
X. Y. Z — Sendo por um praso relativa-mentç curto, e perfeitamente supportavel.A noi e tome uma colher medida de tri-bromnroto Gigon, em unia chicara dc chá deaüace adoçado ao paladar.

Dr. DARIO PINTO (Interino).
' —«¦»»

Uma cidade incendiada
pela quarta vez

A destruição de Ceítigne peíos austríacos

A Ideai
Inaugurou-se hontem

mento
te.
nento de moveis, tapeçarias e objectose, installado á rua de S. José ri, T4. -1
asa estij appíirelbndfi pAJra sfiyft % jaa:

Ideal", estabeleci-
de ar-

A noya
dai* 6JÍ1>-

>r-J«a»~-^»«Jn»„.^.^A.,.„A;;i.,:;, , . j. '- ¦ ¦,.--?*' :,**í^

Os austríacos incendiaram Cetligne, a ca-
pitáí do Jíoiitçiicgfo, pelos mesmos processos
qne os allcmães empregaram na destruição
de Louvain. E* a quarla vez que. Cçttigne
5?V/cJ5B.a li''lè[P. Wíc- Dns outras ires, cm108 a, iiii e itüo, loram o4 turcos que á in
CôMiaram. toara se viníAr ,

inUaegjinos 8,9 áea domínio.,

O prin cipal ediíieio de Ceítigne era o Bil-fi.rdo o palácio real,'que g nossa gravura rò-.eseijta Xo andar infwiôV do edii cio está-
W Uístalladijs os miiiisícrios. Coin o souii.leciidio, iá se füviii.i. uniu o. .,„..i, .." sou

;rõ,' ó' minúsculo' mas xílente iejho que há i ous annos luta ao lado
Ibianico.

Os exploradores de
creanças

•—
A odysséa de um menoir

seduzido por falsas
promessas

Que sirvo o exemplo aos inexperientes,.-tiifláj pelo Rio um Cavalheiro, dizendo-se com-mlssionndo pela direcção'de uma estrada deferro, a contratar, offerecendo enormes vau-tágens, homens e creanças, que trabalhem na
çünstfucçfip daquella estrada, que 6 cm Ita-
perüna, no Estado do Rio,

gnlrç os Menores que daqui foram, seduzi-
dos pelas vahtagens offerccidas, estava o denome Francisco Gomes da Cunha, com 14 an-nos, residente á travessa Ntilívidade. Lá che-gado, Francisco verificou o erro em que cai-ra, fugindo çutão pnra aqui A sua viagem,CJiela dc peripécias, por enti!e b mallo, pou-sando aqui c ali, trabalhando para um e pa-ra outro, em troco de um pão, fel-o adoecer,
quasi morrendo em caminho. De Itaperunadepois dc andar kilometros, chegou a Mon-
çoes, onde provisoriamente sc colloçòu na fa-zenda de canna de nome "Florida", em quee gerente um Sr. Zcfcrino.

Ahi, os pagamentos são feitos por "vales",
descontados nos fornecimentos, sendo *!stestão caros qne, para o colono conseguir algumdinheiro ha de trabalhar mezes a fio. Aquellcs
que se esfalfam no corte e limpeza das cannasficam a um "tronco", onde, ás vezes Iam-bem suo espancados. Ha uma espécie de' servi-(lao. Francisco, quando lhe disseram o que oesperava, novamente fugiu, vindo a ter, a péao Porto das Caixas, onde caiu dcsfallecido
quasi, Dcs.sa torina, encontrou-o um engenhei-ro que Ia trabalha, o qual, caridosamente lhedeu de comer, embarcando-o na lancha "Rio
de Janeiro", que o trouxe para aquiGastara Francisco, dc volta, 15 dias dc tor-nicntos. Os pes tinham arrebentado durantea viagem, a roupa aos fnrrados, doente ai-quebrado. Com ellc seguiram para Itaperunadous outros menores aqui residentes dosquaes nao sabe o paradeiro.

dral; Godófrodo F. Barbosa, ás f".
de Santo Antônio dos Pobres: Dr. I.tiiAndrade Sobrinho, ás 0, na matriz do Sa-
çramentoj Augusto dc Castro Mnscarenliá--ns 9. na matriz de S. João Baptista; Ano-nio Luiz da Costa, ás 7 1|2, na mi ¦r,„ ;'D. .lulia Moss Quites, ás !>, na mesma: ü-car Mnrinth dc Lemos, ás !) V'2, na egreja cio
Carmo; Manoel Joaquim Corria dá G, >;V;
ás 9, na mesma; capitão Antônio Pereira
Vallado, ás 9. na capeila de Nossa Senhorado Afont Serrat: 1). Maria Garcia Vall.-.tiãoj
ás 9, nn egreja da Lapa do Desterro; I). Chi»tilde Maria Cordeiro (Coita), ás ? 1 '-\ r„i.Cruz dos Militares: Antônio Machado B&rcel-los, ás •), na matriz de Santa Rita; Abilio
Pinto de Almeida Frias, ás 10, im egreja
de S. Francisco cie Paula; Dr. Thomnz Ma-
ri.o Pierucettl, ás 0, na mesma; I). Adal-!
,'isa Devecchi. 9 112. na mesma; .Io o

nade Mesquita Martins (Zecn), ás f» 1|2,mesma; Oswaldo Sampaio, ás 9 1|2, na me-
ma; capitão Álvaro de Souza Neves Filfí$lás 10, na mesma; Lui;: Augusto dos Snnlòs;.1
ás 9 1!2. nn mesma; Domingos Salgado llirj
beiro Guimarães, ás 9, ua mesma: ilescm-
bargndor Augusto Barbosa de Castro c Silva,
ás 9 1 ]2, na mesma; D. Maria Ribeiro dos;
Reis, ás 9, na egreja do Amparo, em Ca.wcadura; Jacintho Paes de Mendonça Dia^
ás 9 1|2, na Candelária; D. Maria I.hainl,\v
ás 9, na egreja do Bomfim, em Copacabana,',
D. Carmcn Coelho Medeiros, ns 9, nu rnatr .<
de S. Joaquim, á rua de S. Clirislovão;
major Praxcdes Augusto de Araújo Silvai1'
ás 9 1|2, na egreja da Lampadosa; Dioiiò
Carlos Dias Netto, ás 9, na malriz cie SãV,
Christovão; desembargador Sotiz;.. Fernandesj'^
ás 9, no Convento do Carmo; Domingas.'
¦Maria da Conceição, ás 9, na egreja dn Di- ;
vino Espirito Santo, e D. Guiomar dc Oli- |
veira, ás 9 1|2, na mesma.

ENTERROS

Foram sepultados hoje :
No cemitério de S. Francisco Xavier: .Tn-

sé Affonso, filho de Barbara Cardoso, rua l'i-
gueira n. 05; João Coelho Mendes, run Atlilia
n. 27; cabo de esquadra João Uclisnrio, Ar-
.".enal de Marinha; Antônio Travessa, rna ,Insá..
Mauricio n. 4ti; advogado José Nodden Al-jí
meida Pinto', rua Santa Clara n. 18; Amélia,
Augusta de Campos, rua Jorge Rudge n, 12!);"
Maria de Lourdes, filha de Estepiiania (In Sil-
va, rua Soares da Cosia n. 89; Feliciann de'
Figueiredo, rua do Rezende n. 7P; hcgjciaii-'
le Farneisco Martins Arfias, rua Borãu de,
Uhá n. 74, casa 1; segundo escripturari" da''
Locomoção dn Estrada de Ferro Central dô,
Brasil, Jeronymo: Barbosa Pires, rua Sanlo
Henrique n. titi; Olinda Hodrigues de Souza!
Caminho da Freguezia n. 423, estação dní
Bomsuccesso; Isolina, filha de Antonic Fer-*
nandes, rua da Alegria u. 412; Olivia, l'ill)i].
dc José Dias, rua D. Joaquinn ti. 19; i'raiw
cisco dn Costa Pinto, rua Pereira de Ahiieidá'
n. 07; João Baptista Magalhães. Hospital II.;-
hnemanniaiio; asylado Manoel Parauhos, Vsj'-.
Io S. Francisco de Assis; Dolores, filha dc Al-
fredo Corrêa Júnior, rua S. Luiz Gonzaga
n. 135; Nair, filha de Ernesto Júlio cie Oli-
veira, ladeira do Faria n. S9.No cemitério de S. João Baptista : João
Lima, Hospital S. João Baptista; Coir.taiiça
Gonçalves dn Cunha, rua do Riachuelo n. :ili3;
Lino, filho de Luiz Tavares de Oliveira, rua !das Laranjeiras n. 172.Effectuou-se, hoje
rolina Maria de Freitas,
Estado do Rio.

O cortejo fúnebre saiu dn run Vpirans',1n, 96, tendo sido feito o sepultamcnto em car-neiro, na necropole de S. João BaptistaSerá inhumndo amanhã, no cemitério tle
S, Francisco Xavier, Eduardo, filho de MariaUislanheira, saindo o enterro ás 10 hons, darua Barão de S. Felix n. 221.« .esc» »

o enterro de I). Ca-
fazendeira em llilatal,

M
anemias em geral

uyijii
Tônico sem rival nas

Co íii o Dé
maJfn°l #"t° *m> li0 ] - ãm-oi, mo-incloi a rua de Sao Pedro n. 324, ao sair esla
foi1ini,,roÍ1,itml;unenU'' *lc su" residência'lo pilhado por um caminhão que lhe esma-ion o pe direito. Álvaro, depois dclido pela Assistência, foi recolhido

O carroceiro, João de Souza Nunes, foi prc-

soecor-
i Santa

-ní»*»

Morto por um trem
Cerca

l% um individuo desconhecido; dè 
"c*or "nre"

Õi , i'n'!a,,ul° »obl'e»\«»te. estando lel-alço"fi» íilhado por um trem da Leopõldfna abolim esmacou a thornx, taatancfif™ instanta-rtenjneptó.

mÊÈMmgtm

Tendo apparecfdo no mercadtí innume-ras imitações e falsificações tia nossa
conceituada marca da Charuíos Hoflan-
dezes, avisamos ao publico qne exija
sempre a dita marca com snncli pro*;
prios, impressos na frente: «Stierdiecií*— Bahia», e com a cóntra-marea > HOL'<
LANDEZES», facilmente a distinguir (Ií
qualquer imitação pelo seu

Inimitável sabor
uerdieck ê. Corri.d.

gogipe «* Bahia
~*—-Hft~g ffVrr ¦

uando a poi
não qu®r

Dcolindn Lacerda, residente .,.no listado do Rio, veiu (iueixnr-.se

5 <n ia

TE
tuaimcmi!

 . a A N'01-
ae que, lendo sido roubada em diversas

v#2 <|uc se "ehnvam depositados na ea>i". 11» da rua dos Andradas; a policia uno
ligou ii menor importância i\ sua (jucixa.-..ueolindn apontou como autor <ln roubo •>,
sen ex-amante Valente .Manoel, que até ven*
deu na casa acima uma niachina de coslur-í,ue sua propriedade.
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3'm fMil vai H.vmiinllilco, lionlom, em Nlcllte.
ray

Lula Carlos Prôoi da Orii». lha uma movo
jnliiliwnle o alegre, advogado e professor,f.,Mi>|iülhKiiidii em Ioda a parle por onde pus-«mil l'0l ilH-illl l|lie quando UHlflCII, llll l|ll.i-.i
um 111:110. o l.nlz Carlos, como Iodos o elui-
inaviini. deixou ¦audoso mu lurinorò coíÍhIiIo-
vai-i!- de amigos, Dc Keulo alegre, era b.iu a
íiorsoiilflcíioilo da inocldaile, Quando deixou a
Iinlienila, ctisaiulo-íò, morreu. Quem o não
licoinp:inliasse na nova vida, enlre os curl-
jihos da esposo eslrcinosa e evlilenleinonle Te-
Ji/, talvez julgasse nflo ler o Luiz Carlos se
(ii-oslninado ao outro regimen. Não. A morte
riiulmii-ii nor uma dessas tantas cruéis fala-
lidados. Pranleado, seus amigos resolveram
perpetuar sua saudade, mandando erigir um
jfiiaiisolco sobre onde dorinom seus ossos. Pa-
rs es-.os fim, Imolem, houve no lheatro Jófto
Cnclniio, em Nielheroy, um foBtlvoli Foi um
fcvlln espectaculo. Concorrência numerosa o
representativa ile todas as classes suciaes flu-
jiiineii.Hs e muitos artistas, Luiz Carlos 1'róes
da Cruz linha iiiiiuinerns amizades uo nosso
meio thcatral, onde tinha a ligal-o seu Ir-
mao, a (jucin limito queri.i, o brilhante aelor
Dr. Leopoldo Fróea, IC a solldiiriediide dos ar-
tislas á festa de liontem veiu provar c jus-
linear a presente nota.

AS PRIMEIRAS
•"Uma noite em Tabarin", no S. José

Tres opllmns casas apanhou honlem o S.
José com as tres primeiras representações de"Uma noite em Tabarin", E' uma exeellenlc
paiitomlma em que tomam parte Iodos os ar-
listas da companhia Molasso, cada qual mais
ú vontade no. seus papeis, todos, cmfini, em-
jienhildos em que o espectaculo agradasse
traneainente ao publico, "1'ma noite em Ta-
jbnrlll" eslá bem posta em scena e ensaiada
n capricho. Por isso mesmo, a "cbarge" que

, ó clja 11 um i-iifé-eoiicerlo, tem lodo o cara-
| cteristlco de tal reprcsonlação, coin uma pia-¦ téa dc linlieinios, eom os seus números diver-
i.tiilissiinos de canto, (ilusionismo, licrobacin,

lula romana c bailados. Untrc estes números
dcslnca-sc o final, uin bem ensaiado "peri-
ehoii", bailado typlco da Argeulina, cm que
tomaram parte artistas o platéa da "bollc"

Tabarin. ü espectaculo começou eom uma
parte de variedades, lia a salientar enlre os
números que enlão se fizeram õpplaudir a
cantora lyrica Sra. lhes Faccarl, estreante

NOTICIAS
Òs boatos tliealrues fervilham

São infundados, repete-nos quem tem auto-
k-idade para lazer lal affirmnção, os boatos
sobre formarão de companhias nncionaes,
quer de comedia quer de revista, para qualquer
tios llicalros de que é arrendatário o empre-
sario .losé Loureiro. Assim, não ba razão pa-
)-a que continue a circulai' a informação fal-
sa da organisação tle uma companhia para o
Republica,

Do mesmo modo carece de fundamento a
noticia honteni salda do (pie o Tliealro Pe-
qtieho, a s.vmpathien iniciativa dc Mario On-
jningos e Renato Alvim, iria, agora, resurgir
no Palace. De ambos os lados pedem-nos rc-
clificaçõcs. \o tliealro da rua do Passeio de-
yctn ir trabalhar os elementos que formaram
a primitiva companhia do Tliealro Pequeno,'que foi dissolvida no Trianon. Mario Domiii-
gues e Itenalo Alvim ainda estão em prepara-
tivos de uma íibva companhia que possua
elementos para tornar vicloriosa a sua obra
lão níal começjida.

Ê, assim, ficam desfeitos mais esses boatos
thealraés.
A festa de amanhã no Apollo

Promelte ser brilhantíssima a fesla que sc
rcalisará amanhã uo Apollo. E' a recita de
Rego. Hános. llaslos Tigre e Carlos líjllcn-
COiirt; autores da interessante revista ("Stásalva a pátria". O prográmma é sensacional.
Começaiá eom á primeira representação de
unia peça em ura aelo, cm verso, de llaslos
Tigre, "Ciúmes da estrella"', que tem por in-
terpretes os artistas Philomena Lima o Cie-
inciitc Pinto, Os artistas Emma Pola, Ro-
ínualdo de Figueiredo e Carlos Abreu repre-
Sentarão depois o "grand-giiignol" "Os
olhos". Em seguida haverá um grandioso
aelo de cabarel, em que tomarão parte os ar-
listas: MíiJís, imitador do bello sexo; Car-
meu dei Viliar, couplciista hespanhola: Los
JWkiervini, diietislas cômicos italianos; Rosi-
Ia Rodrigues, caiíçonetista mexicana; Bran-
jíiãò, o Popularissimo; Edmundo André, can-
çohetisla brasileiro; Philomena Lima, Salles
Ribeiro, Nathalina Serra, o coricatnristo Ivan,
Carmen Osório, lida Stichiui, llerllia Miran-
cin, Roldão, Arthur Rodrigues, Joaquim Pra-
Ia, Etigcuin Noronha o Alberto Miranda. O
espectaculo terminará com a representação
da revista "Stá salva a pátria".
Um "film" dc suecesso no Odeon

A bella fila dc Francesca Borlini, "Ódio de
amor", que o Odeon apresentou aos seus ele-
ganles espectadores no seu prográmma novo
flosta semana, vae ainda hoje á tela, a pedido,
mas pela ultima vez. "Ódio de amor" é a
primeira vez que aqui se exhibo e o Odeon la-
yrou um lento trazendo-a para o seu pro-
gramma.
Festival Luz Júnior

O apreciado maestro Luz Júnior faz depois
de amanhã seu beneficio no Apollo. O co-
nhecido compositor portuguez regressa ago-
ra ao seu paiz, depois do uma permanência
dc cinco annos enlre nós. O prográmma do
Seu espectaculo é deveras attralienlc. Serão
representados: o 1° acto da revista "Stá salva
a pátria"; o "grand-giiigiiol" "Beijo nas
trevas", desempenhado pelos artistas Lncilia
Poros, Leopoldo Fíócs, Allila do Moraes,
fim.vgdio Campos, Clemente Pinto, Eslcvam
Santos e Antonia Mendes. Haverá ainda um
deslumbrante acto dc variedades, cm que to-
marão parle os artistas Creiiillda de Oliveira,
Adriana Noronha, Philomena Lima, Alexandre
Azevedo, Ignacio Peixoto, Ferreira de Souza,
Brandão, o Popularissiind; Anlonio Serra,
Pthclò de Carvalho, ítalo Bertini, Salles Ri-
beiro, Alberto Ghira, Joaquim de Oliveira, Ri-
ÉKESMSffiíSK*.

beiro Lopes e Vlclro Cardoso, Aos csncclado-na serão smlcados brindes; um chapéo «n-eiliulo para senhora, noR dos camarotes! umlluleliii de praia, uma boneca c um ciilojo do
praia pnrn "tolletlc", aos das cadeiras o va-randiis; e um relógio dc praia, nos das gale-rl/is c geraes, °
Compiinliln de revistas Ruas

Tendo dc iiaillr o 18 do corrente pura Lis-
noa, pelo "Dcsna", a companhia portuguezade revislas Iluas eslá dando suas despediilns
ao nossp publico no llepubllca, liontem. essn
conhecida "Iroupe" estreou nesse tliealrocom a revista "Hosa Tirano", obtendo o cs-
pocluciilo suecesso. Hoje ella representará arevista "Ultima horn", e amanhã, a rcvlsla
portugueza "A Piearcla", coinplelanieiilc no-va para a nossa platéa.
O enredo da "Isso foi tempo"

Hontem dissemos qiic a nova rcvlsla que vncser i-epresenliiila no Apollo, "Isso foi loíri-
po", além de ler um titulo Justificado, pos-sue enredo. E' verdade. Eil-o: Zeferino Ur-
zella, lliiliireiro apatacado, pensa em dar co-
res novas ás finanças dn pátria e, ú falta das
aniliiia< procura as tintas do Arco-íris. Agra-
da-sc (Jg cor de roso, com cuja influencia
pensa conseguir seu fim.

Descidos du Arco da Velha ú torra, Zofcrl
no Lrzcllii o Côr de Ilosa, vão n uma preto-ria legalisar a sua recente união, lia ali uma
porção de easoos de noivos pretendendo fa-
zer o mesmo, mas o juiz diz que não está
para niassadiís e casa sò o parzinho privile-
giado, com grande desespero do "Seu" Cor-
valho, pac dó unia das iiTibehtes", c que lem
serio pavor á liypolhesc muilo provável de
vir a ser -avô anles do ser sogro... Ali Zefc-
rino o Côr de llosa assistem ao Julgamento
do Fado, qrcntnra sempre motlida cm farras
c pagodeiras, mas que é absolvido unanime-
monte pela simples e muilo lógica razão de
que o Fado Portuguez não pode ser conde-
ninado por ninguém no Brasil.

Dahi vão á Avenida Central, onde Sol c Dó,
lypo symbolieo dá sacrificada mas sempre
festiva alma nacional, lhes mostra os factos
de mais palpitante aetualidadc: o imposto de
honra, a barba dós militares, a perseguiçãoda policia aos "soútcjieurs", aos maudinguei-
ros e aos vieios da cidade, a critica dos ele-
vados, ele, acabando esse quadro com a cau-
ção regional, que dá ao aelo um final liii-
dissimo, quer como composição sconograpbi-
ea, quer como composição nulsicel c qíic dei-
xanios com preciosa surpresa ao espectador
O primeiro quailro do 2" acto é na redacção
do "Jornal Moderno", onde depois de serem
apresentados vários personagens episódicos,
apparece a Propaganda Portugueza, seguida
pelos produclos industriaes do paiz irmão
ainda pouco conhecidos no Brasil. Ali appâ-
reco lambem Zeferino á procura de carlõcs
de ingresso para ir com a Côr de Bosa á Ex-
posição de Uellas Artes, onde sc passa o qua-
dro seguinte. Neste quadro aiiiparecem novas
críticas de costumes e actiiálidades, que lc-
vam Zeferino, já dominado pela influencia
aptimislri da esposa Côr de Rosa, a achar
que as cousas cá pela terra não estão tão
feias como se pintam, E vae retirar-se, quan-
do a Paleta, querendo dar á Côr do Rosa um"souvenir" da Exposição, lhe offerece o qua-
dro "Alma portugueza", que é o "ciou" da
peça, pois nesse quadro é glosada cm versos
que arrebatam c commovem, e cm musica
que enleva e cnlhusiasma, a recente entrada
de Portugal na guerra. "Alma portugueza" é
a chave de ouro da peça dc Cândido Castro,
Luiz Silva c Octavio Rangel, em eollaboração
com os maestros Felippo Duarte c Raul Mar-
tins,
Um festival que prometle

Ignacio Peixoto, o disUnçlo artista poiiu-
guez, director do Polytheama, dc Lisboa, reft-
lisa na próxima quarta-feira, no Apoillo, a
sua festa artislica.

O prográmma organisado para a "soirée" é
assás tentador: serão representadas a revista"•Não desfazendo", com quadros novos, c
duas scenas da excellcnte peça "De capote
e lenço", fazendo ó beneficiado douô papeis
de sua creação, "O papa jaútares" e "O ho-
mem das sciencias". '

Ignacio Peixoto é bastante conhecido da
nossa platéa co seu festival, promcltendo sor
magnífico, terá, por certo, uma concorrência
de primeiríssima;
A estréa de hoje no Municipal de Nictheroy

Estréa hoje cm Nielheroy, no tliealro João
Caetano, unia excellcnte "troupe" dramática
nacional. Estão á sua frente os conhecidos
artistas Olympio Nogueira, Brandão, o Popii-
larissiíno; Eduardo Pereira e João Colas. Es-
sa "troupe" apparcccrá ao publico iluminou-
se eom uma engraçadissinia peça de Olympio
Nogueira, "Amor travesso". Os preços das lo-
calidades são: frisas, 15$: camarotes, 12*000;
fauteuils, 3S; cadeiras, 2$; galeria, 1$000.
A recita de César de Lima

E' na quinta-feira vindoura a "serata d'o-
uorc" de César dc Lima, o conhecido actor,
que ha pouco exercia as funeções de secreta-
rio da companhia Antônio de Souza. O pro-
gramma do espectaculo é brilhante.

—Eslá contratada pela empresa José Lou-
reiro a companhia hespanhola de operotas Ar-
cc, ora cm Buenos Aires,

—Segunda-feira haverá no Carlos Gomes a
primeira representação do quadro novo da
revista "Diabo a' quatro", o que se intitula"O casamento do Collu-Tudo".

—Espcctaculos para hoje: Palace, "Dansa-
riria descalça"; Recreio, "A linda fuiicciona-
ria"; Apollo, "Stá salva a pátria"; S. José,"Uma noite em Tabarin"; S, Pedro, variado;
Republica, "Ultima hora"; Carlos Gomes,"Diabo a quatro",
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Poderoso forlificaiile do sangue é regulador
de todas as funeções orgânicas: Coração, Fi-
gado, Rins, Estômago, Intestinos e enfraque-
cimento dos Órgãos Uenitaes. Pão, .'ISaOO. De-
positarios no Rio — GUARUTAIUA PARA' —
Ouvidor, 120.

HO) FOLHETIM

Emocionante romance da actua-
© lidade, de Gasíon Leroux « Ia PARTE
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«IPOKTiS
Football

Um fneto cravo - Como atrlri • commUsRo
de roolbBll?

Slio InleroRsanles de cotnmcntar, more-
pando especial estudo, corto» fados que, dotempos cm tempos, surgem nu nosso foot-bali, provocando rosoltiofios dos harídróí daMetropolitana.

O ultimo delles, si não lem as cflrcs e o
Bfl da novidade, não deixa de ser bastanteInlercssonlo o tanto mais quanto as eundi-
çôes o fôrmas por que se apresenta o faitvra(irlmiiiil.

Este caso nasceu ou o seu nascimento sô
foi conhecido após o malcli Aiidarohy x Flu-
mlucusc.

E' o faclo: o Andarahy tem no seu lí
team um player que Jogou conlra o Fluml-
1101180 no ultimo nialeli, que tém sempre
disputado n campeonato por aqucllc club o
que eslá Inscriplo nn Liga com o nome tio-
eado.

Isso confessou o próprio representante ilo
Andarahy, num gesto nobre de quem abo-
mina a mentira e com o sentimento sinec,-
ramente puro dc quem sô ao Iddo da ver-
dado deseja estar, aiuda quando ella o sa-
crlfiquc. Essa confissão foi feita em sessão,
perante o 'Metropolitana reunida.

Não menos nobre, nem menos elogiarei
foi o gçslo do fluminense, que. apôs o
match, sendo derrotado, lendo conhecimento
da presença clandestina uo team aulagoiilsta
do player em queslão e sabendo que o seu
protesto anniillaria o jogo, preferiu silen-
Ciar, afim de não sc tirarem tio seu protesto
illaçücs que pudessem feril-o ou magoai-o.

Não queremos c não procuramos saber
(itial o molivo quo levou oste player a mu-
dar dc nome, nem indagamos por que o An-
(larahy o não inscreveu com o seu próprio'
nome. Podem ter ninhos motivos do sobra
para assim procederem.

Mas, a commissão dc football, escutando
a narração do íaclo, pela confissão eaviilhei-
rosca do representante do Andarahy, pódc
silenciar?

A commissão dc football, obedecendo a
um regulamento que prevê em um dos seus
artigos casos taes, deve cruzar os braços?

Não é possível. Nfio é crivei que os mem-
bros dessa çoinmlssnò, tddoâ dignos moços,
em cujas mãos os filiados da Metropolitana,
sem sustos c sem temorts, depositaram os
seus direitos, deixem dc solucionar um caso
dc tamanha gravidade.

E' bom lembrar a acção rápida e npplau-
divcl da passada commissão, quando anniil-
lou o match Flamongo x llio Crickct, só por-
que esle velho club inglez fizera incluir
neste malcli um player que ainda não linha
os 30 dias dc inseripção.

Bastava esle precedente para a commissão
actual, de cuja seriedade c nobreza ninguém
duvida, agir com n maior rapidez e com o
melhor acerto, si ella não estivesse coagida
pcln força de uni regulamento, que é a lei
da Metropolitana, lei em que todos confiam,
clubs e amigos do football nesta terra.

CAMPEONATO DOS TEttCEIBOS TEAMS
Fluminense F. C. x America F. C.

Em disputa do campeonato dos terceiros
teams eiVcontrar.-ím-sc hoje, 110 canípo da
rua Pinheiro Machado, os clubs acima.

Após uma luta forle c leal, venceu, con-
Ira a expectativa geral, o club local, polo
elevado score de seis goals a zero.

A assistência foi grande e correeta.
Villa Isabel F. C. x S. Christovão F. C.
Esse foi o outro malcli deste campeonato.

Foi animada a luta, sendo de notar a ligei-
reza da linha do S. Christovão c a segii-
rança da defesa do club local.

A luta, éomo era esperado c como já dis-
semos, foi animada, terminando pela vicio-
ria do club da 2" divisão por ires goals con-
tra dous.

A MANHÃ SPORTIVA
Tilla Isabel F. C. x C. R. Flamengo

Com uma assistência regular, porém fina,
realisou-sc hoje o match-training entre as
duas primeinis equipes dos clubs aoima.
Pena foi [a auseijeia da maioria dos joga-¦doros d.os-primeiros leams, pois qiie jSeria-.
um trono esplendido para ambas as équi.-
pes, si comparecessem completas. M-esmo
assim, o jogo desenvolvido foi bom, termi-
uando com um bello empate dc dous a dous.

No primeiro tempo o V. I. F. C.. conquis-
tou um goal contra zero do Flamengo, sendo
que no segundo o Flamengo rcaccionou,
marcando dous goals conlra um apenas do
V. Isabel.

Fotafogo F. C.
O querido o sympathico Botafogo commc-

morou hontem o seu anniversario dc fun-
dação, que, por um esquecimento dc que não.
nos perdoamos, deixámos de registar.

Nem por isso desejamos monos ardente-
mente aos dirigentes e players do nlvi-ne-
gro de Botafogo que a estrada a seguir seja,
tão gloriosa como até.aqui.

O campeão dc 1910 festejará depois dc
amanhã esse grande acontecimento.
Club Gymnnstico Portuguez — Uma festa

sportiva
Realisa-se uo dia 20 do corrente, ás 20 1)2

horas, nos vastos salões deste cHib, unia
festa em homenagem ao professor de gy-
ínnastica, Sr. Augusto Cunha. A commi.s-
são, composta de elementos da escola de g>-i
íiinaslica, tem sido incansável na- oirgani-
sação desta festa c do esplendido prograni-
iria, que já conseguiu elaborar. E' esta uma
prova mais do que frisanle da boa vontade
que em Iodos reina de prestarem hoiiicna-
gem ao sou distihcto professor.

Dc enlre o prográmma, variado e csplen-
didaménlc confeccionado, não podemos dei-
xar dc nos referir ao numero de escada dc
equilíbrio em trapezio aéreo, executado" por
Affonso Lima, Anlonio Abreu c Orçncio
Monlor. As grandes difficuldadcs que 

' este
numero apresenta são facilmente vencidas
por Lima, que conserva .1 escada equilibra-
da, emquanto Abreu c Orencio, com 'uma
correcção de verdadeiros gymnastas, ex-
ecutam difficcis c vistosos trabalhos em pe-
quenos trapezios collocndos no extremo da
escada.

E' uni numero dc verdadeira sensação e
que mais uma voz arrancará applausos â
numerosa assistência.

Não podemos deixar de também fazer re-
fereneia ao antigo gymnasta João Santos,
que, afastado ha longo tempo deste sport,
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TAL PAE, TAL FILHO
VJ o titulo sugBontivo de mais um photo-dr.ima

da vida.real, mui commum nos tempos aetuaes

TAL r.r.rtOT*L kfiHmi
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Assumpto caprichoso, demonstração dos grandesdesarranjos de família originados pelos seus pro-
genitores, mise-en-scène maravilhosa, eis emíim o
que nos dá ensejo de observar a marca D'LUXO

nANoite Mundana
\s'sivp.MAníns

Fogem nnnoi amftnlifl i "*
O Sr. professor SA VIihuiíi, õ Sr. Dr. M*-

riu Cardoso dc Castro, o Sr. Dr. Joio 1'nei»
de Almeida l.liis, o Sr, general Antônio .'mie-
lim Pereira da Silva, o menino Ooraldo. niho
•In Dr. Carlos l.iiidgrcii, o Sr. Djaímfl .'br-Uns.

Passa amanha a data do «nrilvrrsario 114-
tiillelo dc Mine. .Iinlilh dos SonlÓB, t.pa<a
ilo Sr, llyglnn dos Símios, Cicrlvflo da .leleKa-
ela do 0* distrielo iiollclal.Completa anmnliíl mais um fcnnlwrmrfo
natajlclo Mme. Maria du (Ilorln Nniçlmouto,
viuva do coronel Nelson do Nateltaento

l.i/i-ni mino* boje :
O Sr. Dri Ignacio de Minira, o Sr. Dr. At-

varo (.ayrcs Pinto, o Sr. Anlonio p. Nanes.
Mme. viuva l)r. Praiiolseo Fajardo, Mme. Dr.
Antônio du Silva Moiliiilui, u mimiiia Nadir.
f lim do Sr. (iuilliorine .ToHd Kron, o meninol'ilcl de Moraes, filho do Sr. Jacintho Mo-
riiçsi 11 líxma. Sra. D. Maria Helena dc OU-
VOlra Monteiro, esposa do Sr. Antônio Mon-
teiro.

Passa boje o dala do anniversario hatall-
cio do Sr. Mario Liindidn du Ilncliu, bachurc-
laudo em direilo.

Faz annos bole Mlle; Oor.v Teixeira,
filha do tenente reformado dn Brigada l'o-
lidai Josí Teixeira o D. Hrnostiua Teixeira.Passou honlem o anniversario de D. Oc-
llua Clara de Carvalho, eposa do Sr. Adher-
hal de Carvalho, func-.ionarlo publico c
cunhada do nosso compa nheiro Custellci* do
Carvalho c do nosso collega tle imprenso Jor-
bas dc Carvalho,
NASCIMENTOS

Carlos será o nome que recebera um robus-
to menino, lia dias nascido, filho do ilepuludo
federal Dr. Luiz Carvalho.
I1APTISADOS

Na egreja do Engenho Novo baplifOU-SO
hontim o menino Pàlllõ, filho do Dr. Ari ido-
nio Pamplona,
VIAJANTES

No Hotel Globo hospedaram-se honlem os
Srs. Ildofonsn M, de Barros, Dr. José Antp-
llio Flores, Carlos de Carvalho, Marcilio do
Nascimento; C, D. Dutra, Elpidio Augusto de
Oliveira, Lúcio (inncalve;, .1. ('astro, Mario
I.afayelte. Kaul Moreira, Erualii Cabral, Josi
Franchlni, Itcmo 1'ranchiiil c José M. Fluza.
CONCERTOS

a ipedido da commissão c mesmo por defe-
ronci.i a Augusto Cunha, vae tomar parte nn
festo, cxhibindo o seu diffieil numero de
triples-bíirras, em què é um verdadeiro mes-
tre c onde revela as exímias qualidades dc
dislinclo gymnasta que é.

JOSÉ' JUSTO.

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guisnarães
Telephone 5.955 Central

RUA DA CONSTITUSÇÃO N. 6

José Antônio agqrediu a José
Antônio

Dous árabes, que têm o mesmo nome dc
José Antônio, moradores á rua Buenos Ai-
res n. 837, não se comprchendem no mesmo
ramo de negocio — vendedores ambulantes
de cigarros. Hoje, por questões dc freguczlo,
um delles aggrediu o outro a guarda-chuva,
Si não fosso o ferimento produzido no rosto
de um, a policia do 1' dislricto não poderia
eom facilidade autuar o aggressor. A vieli-
ma foi soecorrida pela Assistência.

¦ <m3jQÇm .i i ¦in.. n-i

Tabelião KOEvld 04 SILVEIRA
RUA DA ALFÂNDEGA 32.~Tclephone 6112

=*

. FATHE :'7.7í-
'' ¦ . 7 .' ' '• -(

Oito acto:-
Edição César Film 1916

Drama pungente de amor, paixão, ódio e vingança,
ém Que a extraordinária estrella italiana vibra, ama,

solire, chora,., como a própria vida

?J

Wá

"A maior vingança... é o perdão

Com o concurso do professor Carlos de Car*
Milho cffectua-SC, á noite. 110 salão do "Jor-
nnl do Commercio", o primeiro concerto de
musica de comera do trio Í3arroso-Milano-Go-
mes.

— Mlle. Helena Arthur Oscar, filha (io fi-
nado general Arthur Oscar, orgnnisou para
hoje, ás 20 lioras, um concerto entre suas
alumnos, que se rcalisará em sua residência, á
rua dos Araujos (Tijuca), com o prográmma
seguinte :

Primeira parle — Sehnmann — Jngend ai-
biiiii, op. 68. primeira c segunda melodias —
Maria I.uiza Lobo; Spindlcr a) La jardiniérc
n. 10; Z'lica li) Licdcbcn; Lavignac cl Sona-
tina, op. 10 ri, '> — Fernando dc Oliveira;
Diabclli — Sonalinas, op. 1(!8 11. 1 — I.ohc-
lia M. da Rocha; Aiberti, op. 4,'l 11. 20 — Fan-
tasia da Opera; Preciosa, de Weber, para doiís
pianos a oito mãos, Maria e Lobelia Mendes
da Rocha, Nair Mendonça e Maria Oscar;
Chabier — Valsas românticas 11. 1, para dous
pianos a -l mãos, Helena o Maria Oscar; Meu-
delssohri — Bartholdy a) op. 118 n. 14; Mos-
zkowski b) Valsa, Maria Mendes da rtochà;
Mendelssolin — Bartholdy a) op. 53 n. 20;
Crehgh, op. 8 b) Les joycux papillons, Ma-
ria Oscar: Cosi — Mareia Nuzialc, para dous
pianos a 8 mãos, Maria M. da Rocha, Maria
Oscar, Laura Monteiro e Helena Oscar.
colíãção de grão

Realisar-se-á 110 dia Ifi, ás 20 1J2 lioras, a
ceremónia da collação dc gráo dos gradu.indoj
de pharmacia c odontologia, da Faculdade
Halineniamiiana.
LUTO

Sopulta-sc amanhã, :'
miterio de Jacarépáguá.
Alfândega E.uclydcs Teixeira Leite.
-—' ¦—¦¦¦¦¦¦ .ii.M ——*»—^^frps»

10 lioras, 11 n ce-
o funceionario da

MODISTA
Confccciooani-sc vestidos snlu-e os últimos inoilelos

do l'aii=. llua Pedro Aiiiorico 11. G, casa u.
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Fumar SemiSSa de Havana
é ter sensação das Libras

assaasK-rsüEü-SEfflEsesaBa

E onchmlnhon-sc para a porta.
[~ Hanezeau I exclamou Kaniosky.

Que ha?
Olha, ali...

Agora estavam ambos debruçados sobre a
mesa da secretaria, e olhavam, próximo do
puxádor, para um fino circulo de ouro.

IX

UMA DELGADA ARGOLA DE OURO

Ambos bem a conheciam, por lol-a visto
íodos os dias em certo pulso, esta pulseira-
escrava, que uns dedos sempre agitados fa-
áiam desusar nervosamente do anle-braço ás
elegantes phalanges. Desta vez escorregara
inteiramente da mão e ahi ficara abandona-
da, attestando a passagem dc uma
meio distrahida ou singularnienle
cupatla.

Ambos disseram ao mesmo lempo a mes-
3Tta palavra em voz baixa: MoniqueI

Houve em seguida uni certo silencio c Ha-
nczeau declarou calmamente.:

foi cila que ouviu tudo e que eslá
posse do cnvcloppe, nada ainda está per-

pessoa
preoc-

de
ilido!

O pintor mencou a cabeça:
fct: .Não, uão é possível 1'Monique pódí U>r

passado por aqui e dekxado cair a sua pul-
seira, mas eu, apezar da escuridão, teria visto
pelo menos que estava falando eom uma mu-
lherl

Hanezeau foi abrir a porta e deu ordem a
um lacaio que fosse chamar o mordomo.

Vamos interrogar Pi-ospcr! E' preciso
saber por que elle te mandou aqui! Ouve
bem. Desde que te enganaste, é porque não
prestaste bastante attenção! Por que uão se-
ria Munique? Disseste que rccoiíheceste o meu
sobretudo. Ella acabava de dansar. Recea-
va resfriar-se. Admitíamos que se tivesse
resguardado com o meu sobretudo 1 Ah ! meu
caro! Si eu te dissesse quo agora tenho ecr-
leza de que foi cila! Depois do que me disse
lá em cima, lia pouco, não mo resta a mi-
nima duvida! E o modo pelo qual me inter-
rogou! "Gostas da França?" Si goslo delia!
Seria irrisório si eu não a tivesse visto tão
pallida, tão agitada! Meu velho, ella ainda
catava então soh o abalo da revelação! E si
não mo contou tudo, foi porque tomei logo a
lua defesa, quando ella aconsolhou-mc que
desconfiasse dc li 1

Ou porque suspeitasse dc que fosses
meu cúmpliceI

Julgas isso? disse bruscamente Hane-
zeau... Si cila tivesse lido qualquer suspei-
U & aneu respeito, nada me toria ditot.

Ora essa! Para saber! Para saber o que
dirias...

Oh! seja como for, a cousa vae mal!
Procurarei livrar-me, fingindo-me inuoeenlc...
Monique poderá acreditar-mc ou não... Mas
será forçoso que proceda como si acreditasse
no que eu lhe disser... Quanto a ti, arrau-
ja-te!Tanlo peor!... é a guerra! Tudo mo é
indiffereiitc, desde que reconquistemos o en-
vc-loppe.

Nada receies! Tel-o-emosI
Prosper apresentou-se. Hanezeau disse-lhe:
-r- O Sr. Kaniosky ha pouco perguntou-lhe

onde eu estava. Você respondeu-lhe _ que ou
eslava no escriptòrio. Você me teria visto
por acaso entrar 110 cseriplorio?

Eu 1 Não, senhor I Ouvi o senhor Jíani-
osky pergunlar-mc oiidc eslava madame Há-
iiczeau, pelo menos loi o que eu julguei ou-
vir... O barulho era tamanho, havia tanta
gente em 'redor dc mim, que talvez eu me
enganasse I

Kaniosky è Hanezeau trocaram um olhar,-1
rápido.

Você tinha visto enlão madame Hane-'-
ztau entrar no escriptòrio?

Sim, com o Sr. Gerard!
Os dous homens empaiIjdcccram de novo.;

Fizeram signal a Prosper para que se reti-
rasse.

Maldição 1 Si Gerard aqui estava com
sua mãe, disse Hanezeau num estertor, resta-
nos procurar fugir! porque certamente o ra-
paz levou o cnvcloppe!...

Subitamente Kaniosky, com voz rouquenha,
disse:

Não! não!... Gerard não podia estar
aqui!... Ao sair da sala, -rccordo-mc dc tel-o
vislo encaiminhando-se dos terraços para o
parque. Elle teria, pois, saído do escriptòrio
anles dc eu abi entrar!...

E quando saia pelo parque, ellc não
estava em companhia da mãe?

Não; ia com François c dirigla-SO para
um auto que parecia ahi estar á sua espera.
Quanto a Monique, não a vi effootivameri}e,
nem no parque, nem no terraço, nem no sa-
lão'!...

Ora! era -ella quojn eslava aqui senta-
dal... Preciso ve^ Monique immediatamen-

to, declarou Hanezeau, mettendo a pulseira110 bolso.
Que vaes dizer-lhe?

•t t— Isso é commigo!
Ellc galgou o primeiro andar com pernas

de vinte annos. Uateu á poria do quarto dc
Monique; não obteve resposta; entrou'.

Monique já ahi não estava! Elle chamou a
camareira, que acudiu:

A senhora desceu? indagou elle.
„— Madame saiu! respondeu Marielte,'í— 

Que estás dizendo?
Marielte notou Uma expressão tão selvagem

na physionomia do patrão, que teve medo t
quiz fugir, mas ellc segurou-a, apertando-a
brutalmente.

Por que não me préveniste?'—A patroa prohibiu-m'o! Olhe que me
eslá machucando, patrão! Vou contar-lhe tu-
do! Ella perguntou *>or François. Queria
que elle guiasse o auto em quo ia sair e me
reeommendara de não falar nisso a pessoa
alguma, nem mesmo ao "ehauffeur"; Fran-
çois, porém, está em Brétilly; ainda não vol-
tou e a patroa, depois de ler vestido uma
capa para auto, partiu. Oh! não ha muito
tempo... O patrão talvez ainda pudesse ai-
cançal-a;.-.

Mariette dizia toda a verdade. Monique
sairá effectivamcntc,. havia poucos minutos,
resolvida a agir só, pois François aiuda não
regressara.

Ella. soube evitar, passando pelos corredo-
res c escadas dc serviço, qualquer encontro
desagradável. Chegou assim ao patco inter-
no, onde havia uma grande fila de autos e
de carros, guardados por alguns "chauffeurs"
o lacaios. Levava o projecto de entrar na "ga-
rage", fazer sair o seu auto-torpedo de cam-
po e partir só para Nancy, pois que sabia
guiar ttdmiraveliiientc.

Mas, ua "garage" encontrou o "chauf-
feur" de Ilanezeati, que lho communicou que
o seu torpedo havia sido levado na véspera
ás officiiias para couocrlos.

A "limousine" lá eslava. Monique não de-
positava a miniina confiança 110 "ehauffeur"
do marido, mas tomou rápida resolução :
far-se-ia conduzir a Nancy, á casa de ami-
gos, c ahi descobriria um meio de libertar-se.

O "ehauffeur" recebeu as suas ordens.
Emittia algumas objeoções relativas á neces-

sidade de estar presente por occasiâo da par-
tida dos convidados. O "patrão" dera-lhe
ordens para ficar á espera. Monique estava
impaciente. Ordenava em tom incisivo. Era
forçoso obedecer. Essa discussão, porém, fi-
zera-lhe perder lempo; ainda foram precisos
alguns minutos para pôr a "limousine" em
estado de sair da "garage"...

Finalmente, Monique pondo tomar o carro.
Na occasiâo, porém, cm que ia fechar a

portinholn, uma mão pousou ria sua.
Onde vae você assim?

Era Hanezeau.
O coração da pobre.Monique pulsava a pon-

to de suffocal-a; íipparonlemeiite, porém,
cila não se perturbou.A Nancy... Não posso conservar-mc cm
semelhante perplexidade, depois do que me
disso Gerard... Só socegarei quando falar ao
general Tourelte... Dentro de uma hora es-
tarei de volta...

E' verdade, retrucou Hanezeau; você
tem razão e iremos procural-o juntos. Tendo
dilo islo, sentou-se ao seu lado.

Ella enipallidcceu.
Mas não podemos ambos deixar os nos-

sos convidados! exclamou ella.
Ora, as circumstancias apresentam bas-

tante gravidade para quo clles não dispensem
a nossa presença durante alguns minutos.
Partilho da sua preoceupação, minha cara
Monique. Vamos procurar-lhe o remedio em
Nancy e aqui regressaremos para tranquilli-
sar a todos.

Elle fechara a porlinhola, abaixando a vi-
draça c, debruçado para fora do carro, dava
certas instrucções ao "ehauffeur" sobre o
que deveria fazer na sua ausência,

O "ehauffeur" então não vae comnos-
co? perguntou Monique. Quem vae guiar?Um amigo! respondeu calmamente Ha-
r.czeau, emquanlo o "ehauffeur'' dava volta
á manicula o que o motor punha-se em movi-
monto. Inimediatiinicnte Monique viu através
dos vidros um homem que subia para a alino-
fada e tomava conta do volante. Rceonlie-
ecu-o: era Kaniosky.

X
AUTO

"Estou perdidaI"..disse a si mesma ,E nem
siquer -pensou que poderia gritar, chamar. O

auto corria em quarta velocidade na direcção
de Naucy.

Para onde iriam clles eondtizil-a ? Eslava
prisioneira. Agora já não duvidava. Seu ma-
rido era "espião" e, não tardaria a que nada.
valesse entre as mãos destes dous homens!

Ella lembrou-se do cnvcloppe que havia es-
condido sobre o peito.

Lembrou-se lambem de que só tinha para
defendel-o a pequena arma ridícula que trazia
na sua bolsa de mão.

E entretanto sentia-se dc uma coragem, uma
coragem! ^-

Não receava a morto.
O auto já havia diminuído a sua louca vc*.

lòcidadc na primeira subida. Iam penetrar
num bosque; não havia ninguém na estrada..
Nem um carro, nada!

Apenas ellcs c ella!
Monique simulou procurar o lenço e meif-

leu à mão no bolso. Sentiu o frio do cano
do seu revólver do boneca. Fechou os olhos
para pensar o orar!...

F.lle perguntou-lhe cnlão:
E' por cousa de Gerard que você laulo

receia a guerra?
Ella respondeu:

Sim, é por causa dc Gerard.
Pois bom, Monique, soceguc. Arr.ii.-n'-

llie-ci um emprego num escriptòrio, onde não
correrá o menor perigo; pôde ficar Iranquilla.

Você não conhece Gerard... Recusou fa-
zer o serviço na secretaria, cousa que lhe se-
ria fácil obter do general Tourelte... Quiz
trabalhar eom os oulros nas fileiras. Não
será 110 momento da lula que acçcitará ser-
viço de petina c tinta!

Ella esforçava-se então por parecer tão cal-
ma quanto elle. Porque o seu marido mostra-
va uma calma extraordinária. Hanezeau ca-
lou-sc. Não parecia lembrar-se de que ella
ali eslava. Não sobrevinha nenhum incidente
de monta. Ella pensou ainda:"Si ellc tudo ignorasse!... Aliás, isso "ain-
da" é possível 1... O meu procedimento é o
mais natural possível! dizia ella de si para
si. Vou procurar o general porque estou iu-
quieta, e é muito natural lambem que o
meu marido me acompanhe... Sim. mas Ka-
uioskyl... Por que teria lambem vindo Ka-
niosUy?".

tí.Con.inúa.)
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Vl.vuiulc dc Itiibi.iiliy u. 16

AMANHA
3<|6 - j'

ISmio
r »i.Uü cm meios

Sabbado, 19 do corrente
A's 3 lioras da tarde

300 — 31*

103:0001000
P01 a.Oilü. nn décimos

Os pedidos de bilhetes do inte-
rim- devem ser acompanhados dc
mais liilll réis para o porte tio (lor-
relo e dirigidos aos agentes geraes
Nazarcth & ('.., rua do Ouvidor
11. 04, caixa 11. 817. Tclcg. l.US-
VEL c na casa F. Guimarães, Uo-
sini-., 71, esquina do beco das Can-
celtas, caixa do Correio n, 1,27!).

Wcveis a prestações
Comprem na Casa Veiga. Fa-

Drica de Moveis. Os noivos dc-
vem encommendar seus moveis
nesta casa. Preços da fabrica.
Una Senador Euzebio n. 222,
avenida do Mangue.

II 15 m

Engenhos de Canna

_¦ i_ I * <_f____H__J_H__H_/ H

CHATTAN00GA
Não têm rival

riiM. jn Av. Rio
Ifl Branco

18
• Rio Janeiro

C.ursos para a ifi*c LA NORMáL
Directores: Francisco F. Mendes Vianna (inspector escolar) e

D. Rachel de Moura
Prolcssorosi r Viaann, Dr. Intlnlcclo do Aguiar 1)1) lluclicl tlc Moura, I.uiza Azanilnija
V. Ferreira, A.l.iliu Mariano. Antonlotla Hnrrcto, Alice Ferreira. Maria da Gloria de
Moura Diniz e Arimla Sobrai Matriculadas . ás.. -SO.RUA CONÇALVES DIA S, UO.

Grande exposição no
1 andar, oe saldos de
t dos os Rc.yoi._j a pre
ços sem procedente.
Casa Nascimento

Ru o Ouvidor 167
Te!ei__.o _e N. I.OÍJC

CA_PE STRE
RUA DOS ÜlJlilVÜS li7

Tclc h. 3.660 JVorle
Art.. nha ao almoço :

Angu á bahiana.
Beefs de carne secca ao

Rio Grande.
_ j_»ir_4a»» :
Suecesso!...

Além dos pratos do dia, o
«menu» é variadissimo.

Todos os dias ostras crua.,
canja o papas.

Boas peixacias.
Sardinhas nasbrazas.

PiPeÇOS -fio costume

Malsos? ti f ian
22 — Rua Urusjuayana — 22

(Sobrado)
Telephone 3 15 — Central

Costumes «Tanleur» — Robes
—Manteaux.- SÜB MEDIDA

em-se
Jóias a p.e.o- oitralissíinoa : na

rua Gonçalves Dias H7

JoâH.ept i Vaie;rtim
Jelcphone n. .114 — Centro.

GoodJSear
à&*\^^^ ____^ ^^_

"TNovo •——«——

Opiiipa oceasião
Pura terminação tle negocio llt|ui'lam-se

por preços bnratissimos as fazendas ilu
alfainturia á rua da Asscnililéa, esquina da
il<> anno.
Aproveitem! Aproveitem!

c ÕDO
Em casa de familia á rua

Barão de Ubá n. 107, centro
de jardim.

Te _.¦_ phone 1.013.

Gran bar e rotissene
PROGRESSE

José Miflueiz Domingues
W, Largo S. Francisco de Paula, 44

Telephone 3.HM-Norto
O mais ehie salão.

Primoroso cozinha.
MENU

Amanhã ao almoço:
Mayonnaise de gallinha.
Caldo à mnllioa,
Bccls de carne secca ao Itio Grande,Mocotó á bahiana,

Ao jantar :
Frango á Villa do Condo.
Perna de porco com Ititii á mineira.
Crout-au-pot ao Progiesse.

Ostras
Sücculenta garrafeira

pneimíico a venda no

Peça informações _ preços ao seu ior-
necedor

The Goodvear Tire & Rubber
Go. oi South America

Telephone 4.195 N.—Rua S. Bento 30

Qual o seu destino ?
Que cores deve preferir?
Qual a pedra que deve usar em seu anel ?
Qual santo vos acompanha para que possaes pedir-lhea sua protecção ?
Como corrigir as correntes de defeitos que são contra-

rios íi vossa estrella, si ignoraes qual seja esta ?
O processo mais pratico será dirigir-vos a cartomante;

mas neste caso o dispendio é fatal.
Niis estamos habilitadíssimos a fornecer-vos o vosso horóscopo, sem dispendio

de um real e basta qne nos escreva, acompanhando um enveloppe com o vosso
e.lderei;o, franqueado a

R. H. - Caixa do correio 1894. Rio
indicando-nos o mcz do vosso nascimento, somente, e, pela volta do correio, esta-
reis scienlcs dos meios indispensáveis para alcançar uma vida prospera e feliz.

Não guarde para amanhã, que sen'i tarde.
ESCREVA-NOS HOJE MESMO.

A Noíre Dome de Paris
e_____IDE VEf-Dâ com

o desçoato de 2e •[.
Em todas as mercadorias

LOTERIA
DB

S. PAULO
Oaranllda pelo gov.rno do

Catado j.'}£.

Segunda-feira, 14 do corrente

1 5:ooo 000
Por i$ooor_.s

Sexta-feira, 18 do corrente

50:000$000
.Por 43500

Bilhetes á venda em todas as
casas lotericas.

BELLO HORIZONTE
BOM 1-MPRIMü DE O APITAI.

Vcinte-.- puto ou todo o loto colonial
do 2-.000 metros -itiuitlo a 2 minutos do
bonde «Carlos 1'iiilcsi). O prc<;o ó tlc SOO
r.is o metro, com casu, dous barraeOcs,
algumas plantaçOp. o lion horta aguada.

Vcndc-ío por .:0(K$000 um sitio dc
dous alqueires do torras com casa, l.nin
miiiidii.ct.1, liiitiiijiil superior c -1...00 pis
de café produzindo 100 nrrubas por unno.
l.stA situado a dous kilomelros do Insti-
tulo nloíto Pinheiro., entre as estações
da Central c Oeste.

Vendo-se, próximo á .Sanlr-, Cusa, nma
casa com oito conluiados c porão pnra
despejo. Eslá dividida um iliins, .. empio
alugadas, dilo 70$000 mensaos.

Vendem-se por 0:0005000 duns casas na
rua da Vt.rgii.lin; tem uma quatro
conimodos o outra seis, divididos em
duas moradas, todas alugadas.

Outras informações com Damaso Au-
lino, rua Jaculiy n. I.G, das 5 ás 6 da
tardo.

G <UTA BAHIANA
Domingo: peru assado; se-

gundas: língua Rio Grande;
terças: especial angu á bahiana;
quintas: especial feijoada com-
pleta; todos os dias: vatapá e
carurii. Praça Tiradentes 71.

GUARDA LIVROS
Tessoa icctí.ilemcnte c!ieg..da da Eu-

ropa, com o curso'completo dc guarda
livros, fatiando Iranccz e inglez, deseja
collucação cm uma casa commercial ou
eseriptorio, acecitando lambem serviço tle
cscripta3 pina fizer em casa ou nas casas.

Lcccicnn francez e inglez por preço mo-
dico. Ditigir cartas a J. Marques, ao cui-
dado do Sr. Salvador na Charutaria Alleu.
\ssciiibl_ii, 100.

Trinoz
*Toi_ico 

é^SSÊlLDOS NERVOS ^Sj^gi^
NEURASTHENÍT.

nino H*L~cto

Jonicooo Estômago
OYSPEPSIA
£nxaqcjca

Tônico
oo intestino
EMTERITE
£M V£tHCl/LO CALMANTí

DC MSLISSABMVZ
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V__
GRANADO _ C.*,—! _• Março, 14

MEYER
Alugam-se casas asseiadas,

duas salas, dous quartos, cozi-
nha, w.c, quintal: 7o.>. Rua
Castro Alves 110, avenida Villa
Ver
nid

de ; trata-se na mesma ave-
ida.

Manteigas finas
analysadas, marcas de inteira
garantia e superiores, na casa
Pinto Lopes & Comp., deposi-
taria de importa "'cs fabrican-
tes do Estado d íinas. Rua
Floriano Peixoto, 174. Tele-
phone 3.006.
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L.H de tranceis
Mlle. Hélene Ruffier, profes-

seur de français, d'histoire et de
litterature. 49, rue dos Araujos.

í^l

Réstaurant onde se reúnem as molho
res famílias. Rigorosa escolha feita dia-
riamente, em carnes; caças o legumes,
Vinhos, importação dc marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

RUA S. JOSÉ', 81 - Telep. 4.513 C.

PREPARADOS íi

LUIZ CAH.0S
Clictfou o poderoso reconHlItulii-

lc .1 VANADIO... Ah plluluit Sinto-
riflcas piii-11 (lt-1 luxos o liifliicii/.ns.
O.. IVis Aiitl-llomoriiinliliii-los.

O VINÍIO JUIIIIOEDA TAULIS-
TA pnra iih cnfcrnililaiies do fl«a-
do. O ÓLEO CALMANTE 8. CAIt-
LÒS para dores de ouvido, HCvral-
glas, elo.

O VEGETAL PAULISTA, pnra
RJ-pIlillN.

O XAROPE LIMÃO nRAVO, afa-
mailo para tosse c broiiclii.cs, c as-
flui como todos os preparados de
Luiz Carlos.

Aos doentes
AS PÍLULAS SUDO..IF.CAR OE

LUIZ CARLOS silo outra especia-
lidado só contra constipnepes, Ai>
fluxos e lirouuliltcs, tralamciito
acni dieta c ri-alisiiiío cm pouco
tempo ou dc influem... c dores de
dentes, c evitam as febres dc mão
caracter.

Note bem
O VANADIOL i o poderoso rc-

constituinte geral que engorda,
desperta o nppetilc, traz a saude
perdida, regenera o organismo lia-
co c depauperado; cura 11 ii.-urus-
thenia, cura a debilidade nervosa.
I.' aconselhado por todos os uic-
dicos.

O LICOR ANTIPSORICO, allcr-
nado com os Pós Depuralivos ou
com as Pílulas Dcpuratlvas feitas
com os mesmos Pós Dopuiativos
dc Mendes, são puramente conlra
Ioda a espécie dc empigens nu
dartliros, feridas ou uleeras syphi-
litlcas.

Nas pharmacias e
drogarias

DEPOSITO:

Silva Gomes & C.
Rua S. Pedro 42
Casa especial de bordados plisses etc.
Rua dos Ourives 13—Sob.

Ponto àjour c picot desde
200 réis, plisse desde lOO réis.
A única casa que faz plisse
chato, accordeon e machos em
pregas finas e borda soutache
em pé.

TOSSE
__aann________M_-aa_B___B
O Xarope Peitoral de

Angico Composto cura
radicalmente qualquer
tosse, antiga ou recente.
Vende-se em todas as
pharmacias e drogarias

Mme. André
Atelier de costura. Fazem-

se vestidos na ultima moda
com perfeição e a preços mo-
dicos.

Rua da Carioca n. 43, 2* an-
dar. Rio de Janeiro.

Não precisa de reclame
LAMBARY

Agua mineral natural
DEPOSITO GF._IAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Telephone Norle 355

BENZOIN
Para o cinliellozamento tio rosto c

das iniíus; refresca
a pelle irrilada pela navalha

\idro .iSooo. Pelo Correio
¦.Sooo

Perfumaria Orlando Rangel-

Leitura Portugueza
Aprende-se a ler em 30 lições (de

meia hora) pela arto maravilhosa do
grande poeta lyrico João de Deus. Von-
tnde e memória, e todos aprcnueiri em
30 lições, homens, senhoras e creatiças
Explicatlorcs: Santos Braga e Violeta
Draga. S. José ,__.

Stadt München
Praça Tiradeafes n. 1

Telephone 665 Central
Amanhã:

_SSv3>
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Preços ao alcance de todos.

Perolina Esmalte- ^
preparado que adquire ô conserva a bel-
Icza da pelle, appiovado polo Instituto deIScIl-za, dc Paris, premiado na Exposição
ile Milano. Preço 3$0U0. PO' DU ARROZ
PEROLINA, suave e einbellezador. Preço
...000. Exijam ostes preparado., á venda
em Iodas as perfumarias e no deposito
.leste e de outros preparados, á rua Selo
do Setembro li, 209, sobrado.
Vende-se na Garrafa Grande

j_í. ,-

VENDE-SE.

Oi

O POLO
nfio é um
artigo de
luxo, mas
s i m um
artigo es-
sencialmentc de

cozinha e asseio
geral.

E' um artigo de
primeira necessi-
dade. Deverá, pois,
ser o produeto mais barato.
mais econômico e mais popular.

O Polo dc fita encarnada
_-, certamente,EGUAL ou SUPE-
RIORa qualquer similar estrangeiro
¦—-—•¦—«—-—¦*——_—_

Companhia Usina de Productos Chimicos
Fabrica, Rua Soares 13, S. Christovão

Evitae a$ imitações dc ro-
tulagcm do productos si-
milares estrangeiros que sc
apresentam com fila azul
é papel prateado, afim

de illudir o pu-
blico e vender
caret

^EM

Verdadeiras
donas de casa:
Exígí o POLO

de fita en-
earnada

c colleccfo-
nae as fitas
com rotu-
los.

TODA

A PARTE

t_ 1 ^^JB

j_m '

sí^m \ lífr /Jt* \
I TLT-___I*1 \k\\W ^x^/Alá l'w ÉÂ

iW •¦ Wlií

Or.Jnt~i)BÊX ii^ljl.-?-/ __-_f//'/_l W ,, '/jA ci
^?lfi!_IS_^__-_*_^__-?I^M___li___S_WilPk-I Wmí

f tu IM fl iü m 1 Si MM

V preciso do mi-
nar a multidão

_=A =

elegância força
o êxito!

I Um.
22,Uruguayana, 22
Entre Sete dc Setembro

o Carioca

,.-*:0
Ternos por

medida
-DE —

cheviots,
diagonaes e

casimiras
das melho-
res marcas

Único qin com um

adquirida ou hereditária cm Iodas as
manifoslnçOes. Rlioumalismo, Ecze-
maí, Uleeras, Tumores, Dores museu-
lares c ósseas, Dores de cabeça no-
ctuiniiH, eti. e todas doença, rcsul-
lanles tio impurezas do sangue, eu-

ram-se iiifallivelnieiile com o
só frasco faz desapparecor t|tial([iicr nianileslução.

colher após as refeições. Em Iodas as pharmacias.
Uma

GAFE' SANTA RITA

RUA DO ACI-E IN. S! II e RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.404 NORTE TELEPHONE 1.218 NORTE

l^^3BB_l^[^^ B||

QUEM PAGA Q PATO ?
AQUELLE QUE NÂO COMPRA A

LHiHrHUH vWwÀBSJt LUMUII

Que é indiscutivelmente a melhor
lâmpada !

^ i A' venda ____s melhores casas de
electficidade do Brasil!

Hlll AMERItl"
Companhiu Nacional
de Seguros dc Vicia

I lllll"! ¦——III

A mais poderosa Com*
p.ii.l.1.1 àul-Amcricnna

•c&~>-

Fundada em 1895

EmlUc apólices com
i "iiçflo de prctnloH

cm caso de iovalidei.

Oi eroce a garantia do
títulos e iiuuiovúls

avaliados cm

4J íícoés
SM11SJÕ

€í -¦_*_-_- do Norte
Abola até 1 hora da nianlil
Praçíi Tlradontes 77

Tl.l.t.l'110-.B 1.831 CENTRAL
llnjo uu Jantar:

Pcrú aos embaixadores, em«
padlhhas diplomatas, perna de
vitella assada, frango ácocotto.

AmnnliS au almoço :
Deliciosa secca assada á bra-

sileira, zorô de badejo, guiza-
do á moda do norte e outros.

Todos os dias
Moaucca, caruru, vatapá«

írigideiras.
Comer bem na acla.ili-.de sij

na rainha das casas a Gruta
do Norte, a única que recebe
gêneros os mais finos de todas
as procedenciast

Em vinhos desafia

Cornppa-se
qualquer quantidade do jóias velha,

com mi sem re Iras, do quillquor valor o
cautelas ilo «Monte tle Soccovro»; paga-.!
bem, ua rua (ionçnlvcs Uiaj u. 117.

oalíiena Valentim
T.lcphono 90i Contraí

.. ¦,- -.*..c-u\*«__

DINHEIRO
Empresta-se sobre.joins, roupas, In-
zondas, inetaes c Indo que represen-

le valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TEL_PIICtfílfu7- NORTE

{.Aberto dns 7 horas d»
manhã ãs 7 da noite)

J. LIBERAL k C.
¦ •.• •-'-'..-v. _-_aas_ii_-. _-_-_: i___E____BS_3_mKiEXiO-i;

Dãa-se refeições faí5-
___s_ e Vc_piat-as __ .ooa
pei. caala pessoa

Cozinha de Ia otüem

CATTETE N- 102

_£LügjOS BOHEMiOS
RUA DO PASSEIO, 51

RÉSTAURANT E~CABARET

Hoje e Iodas as noiles, j soiríc cliic »
SoL a direcção da applaudida cabarétièro

LAÜfíA DE SADE
Grande suecesso da nova <t (roupe »

mm & WHITS.EY
Exeenlricos dansarinos americanos

Mme. SUZANNE MÜGÜET.
... ,,.rrl,, , „„ Mme. FANNY RODIER.
ARLLrrELA POUI'E'1..

Mme. MARIE L0UISE.

LA FOLLETINA
Cançonetisla italiana á transformação

Segunda-feira, 14 de agosto — NOVOS
vcOUT9.

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

HOJE[
« Soirie ,1 ás 7 1/2 e 9 3/4-

Ultimas representações da deli-
ciosa comedia em tres aclos, origi-
nal. dc A. CAPUS, traducção de
JOÃO LUSO

| A Linda Funccionaria
CREMILDA, Suzanna.

AZEVEDO, Labardin.
SEURA, Samblin.

Amanhã— O ACU1A, o maior de
todos os exiíos.

Em ensaios, para »tn';a da aclriz
Judith do Mello —ATIÇÃOZINIW-
(LE B0SUEÜR SOüSâJ. MAIN).

_¦-_——p wmÊÊpjmmnBmMSMmmMamÊsaeBam

THEATRO APOLLO
Companhia ijo Polytheama de Lisboa

-iCJ__-SUCCES5Q
Ultimas representações da primorosa

revista dc BASTO.. TIGRE, REGO BAR-
ROS e CARLOS BITTENCOURT

Deliciosa musica do maestro LUZ JU-
NIOR. Brilhante desempenho por toda a
companhia.

Sabbado, 19—A revista de Cândido de
Castro, Luiz Silva e Octavio Rangel, mu-
sica de Felippe Duarte e Raul Martins

SS0 P0ITEMPO
Amanha—Recita dos autores da—STA'

SALVA A PÁTRIA. A'_ 8 1/2 - B-pe-
-IjcbJo seu.i.ciim.!.

M__r_T>Ti _________-______-_»__-____-_-__---_____¦

leilão le peiii.ii
Em 24 de Agosto de 1916

Henry & Armando suecessora
CH5flFUNQflQflEMI867

45 - í!-_ Luiz de _aiD.ii- kl
Fai.em leilão dos penhoíM

vencidos e avisam aos Srs, mu-
tuarios que podem reformar ou
resgatar as suas cautelas alé á
véspera do leilão.

Tosse-Sroiiichit-S=Asíi.!íia
O' PeitoraJ de Jiirini de Alfredo de

Carvalho, exclusivamente vegetaj, &o
qne maior numero reúne de cura.. In-
números tittestados médicos e dó pes-
son^ euratlas o alflrmnm. A' venda nus
btias pnnrinacias e drogarias do Rio
e dos Estados.—Deposito, Alfredo dp
Carvalho &C.-Rua |- de .Março. 10,

e _ío_;-.75-i;c_tta__)|

GABARET RÉSTAURANT DO

Club dos Politicos
NA RUA DO PASSEIO 78

O mais chie e concorrido salão de concertos do Rio
Concert-chantanl ás 21 horas em ponto, todas as noites, sob a direcção do an

plaudido cabarclier FRANCO MAGLIANI
A NENETTE, chanteuse mignonne—FLORY, italo-fran-

ceza - PURA JENELTY, estrella hespanhola—GIOCONDA
italo-argentina—LA BELLA PORTENA, coupletista—LA
MILAGRITA, bailes orientacs — LA BELLA CONSUE-
LITO, cantora creola.

Suecesso da orchestra bohemia do professor PIÇKMANN.
N. B.-Tüdis os artistas são contratados pelos agentus exclusivos Pariu &Monna.
Nu .B-,-N',)dia ,)5 'l0 corrente cclebrar-so-íi o annunciado concurso de bellezacom brindes te valor,, festejando a inauguração do grande salSo do Club, que seráo mais elegante e espaçoso do Rio. l

ARTE... ElECANC-A..., ABLUiU..., MUSItU,.., B-ORBÜ...

ÍEL AVENIDA
t) nitiior e mais Importante drf
Brasil. Occupaudo a melhor su,

tuação da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricqjij
Freqüência annunj de 20.000 clielij
as. Diária completa, a partir dt
10.000.

End. Teleg. — AVENIDA
IUO DE .lANKIIlO

Theatro fiarlos Gomes
Grande compttníiiti de sessões, do

HOJE HOJE
Duas sessões, ás 7 1/2 e 9 3/4

Com o grandioso suecesso

0 DIABO
A QUATRO

Em que se explica o quo quer di-
zer o engraçado C-tribilüb

0' MESTRE, ONDE ESTA' O GATO ?

Amanhã — Primeira representarão fldo novo quadro—O CASAMENTO bü I
COLLA-TUDO. I

C1NEMA-THEATRO S. JOSÉ
_mprcsa_ PASCHOAL SEGRETO
Companhia Molasso

Da qual faz parto a primeira bailarina
ANA KREMSER

Dramas, comédias, musica o grande!bailados—Director da orchestra,' nines-
tro MANBI.LA,;:

HOJE HOJE
Tres sessões—A's 7, 8 3/1- e 10 1/2

Com a repiesenltição da grande pau-
loniima

Uma noite _m Tahann
Ornada de musica e grandes bailados
Tomam parte na panlomima toda acompanhia e varias attracções.
0 maior suecesso theatral I

Grandes surpresas!
As sessões principiarão sempre pelaeslnbição de nfilms» das mais rtiniliulasfabricas. Preços populares.
Nos thealros S. José, S. Pedro, CarlosGomes e Mata» Moderno lmvatá au-li-é- _m diiflajc-, «« 8 i|».

- «K-___ ai>. -ííkíXj-; tBmMas&Bzscs&zsi&i

CYCLO THEATRAL BRASILEIRO

Companhia VITALE

L-a

A's 8 3/4 da noile

111 HE
Tomam parle os artistas PINA

GUIANA, Mitriii Gioami, BERTINI, Ci-
(irandi.Poinpei, Cavostri, corpo de
b e toda a companhia.

Sil

Bilhetes à venda na bilheteria do
theatio.

AMANHA, grandioso fes-
thal artístico da prima-

duna PINA GUIANA.

Brevemente - CHAMPAGNE-CLUB,
suecesso mundial,

.--,^ *.%- ¦¦.:¦.:; KM ¦


