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t) PRATO DO DIA RUSSO

J.í mio ti "salada russo"! E' um monstruoso "sarapatel" tle bulga-
tos, austriacos, turcos e allcmãcs, em muito sangue e muito louro...

A REFORMA DO CÓDIGO

A SOBRINHA AO TIO — Impossível o nosso
casamento 1 Agora amar-ttos-emos apenas.,,
eunouieuuienle!

MEND1CIDADES
— Sabes lu d que c que desprestigia tanto n mendicídadú

«as riidf.- '/ li" esla obrigacüo de andarmos sujos e esfur-
rapadosl... Sem'isso seriamos Ido considerados como os meti'
digos da política...

rORTUCAL EFFECTIVAMENTE NA GLERRA
"Suisum eordal"'
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oi cooigo nao se
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iãcar trasquitlos

A propósito da regulamentação do Código
Civil c á qual ainda hontem, cm uma nola
official, se refere o illuslre ministro da ,lus-
lii;;!, como ainda, a propósito de idéas ex-
tornadas nesta folha, procurámos lambem
ouvir a opinião do Sr. Gonçalves Maia, que,
como .se sabe, fe/ parle acliva ua confecção
do nosso Código Civil.

O deputado pernambucano acha descabida
essn regulamentação c, mesmo, não a com-
prehciule:— Não sei, diz clle, o (|ue seja "regula-
mciltar" nm (Índigo. Um Código não se rc-
gulamcnta; a expressão é imprópria. Um
Código, estabelece normas; systematisa prin-
íipios; não desce a detalhes casuisticos. Ii
Ituaudo, na pratica, os casos appareccm, pro-
voeando eonflictos enlre os interesses, c o
juiz (piem resolve.

Alias, os principos que o nosso Código sys-
temnlisa já estavam, ou nas leis, ou na ju-
risprudencia, ou nos usos. lí, si algumas
idéas poucas iiliás, appareccm lio Código,
como o "honiestcad",.o "bem de família", as
"requisições da propriedade particular, em
dados casos, e sem indemnisnção prévia", o
"registo dc inimoveis" c, si essas noções ain-
da são incomiy1-1 " ?.".(!a impede que se fa-
cam, depois, leis cómpléméntares, que w..in-
tegralisem ou desenvolvam.

Mas isso não é dar regulamento ao Codi-
go. Para regulamentar o Código, teríamos
que fazer outro Código. 12 para elucidar, ou
interpertar as suas disposições, ahi estão,
muilo utilmentc, os debates publicados, os
commcntnrios dos mestres, além dessa obra
monumental que unia lei do Parlamento o
anno passado decretou: a publicação em vo-
lume. de todas as discussões a respeito, nas
diversas commissões do Código.

Com relação aos primos, já honlcm, lies-
Ia folha, o illuslre Sr. Dr. Anlonio II. de
Souza Bandeira os tranquillisou: elles po-
liem casar á vontade. Primo é parente em
i" grão. E o Código só prohibe o casamento
enlre parentes do II", isto é, de tio com so-
brinha.

Esse receio não foi somente aqui. Teinol-o
visto em mais de um jornal; e ainda o anno
passado o "Diário de Pernambuco" publi-
cou um artigo naquclle sentido, alarmando
os primos.

Isso mostra quanto a noção dos grãos de
parentesco não é bem conhecida, e como nem
todos seriam capazes de determinar os do
parentesco "collateral".

Usa-se dessa palavra — collateral — diz
Pereira e Souza, no seu mnguifico "Diceio-
Jiario Jurídico", para "significar os parentes
que não são em linha recta". Na linha di-
recta, pae ou filho estão no 1" grão; avô ou
reto, no 2". Xa linha collateral o processo é
apparcntcmentc mais complicado e demanda
até paciência.

Assim, o mesmo Pereira e Souza ensina
que, para contar os grãos, se deve "subir dc
um e outro lado do tronco commum do qual
descende a pessoa de quem se quer deter-
minar o grão de parentesco c, depois, contar
tantos grãos quantas são as pessoas, ex-
cepção da primeira, que é tronco commum".
Para saber, por exemplo, que grão de pa-
rentesco existe entre tio e sobrinho, sobe-se
— segundo a expressão do jurlsconsulto —
até o avô do sobrinho, que é pae do lio e,
portanto, tronco commum. Encontram-se
nhi três gerações. Assim tio e sobrinho são
parentes em i)° grão.

Por Teixeira de Freitas, cujo centenário
festejámos honlcm, i! mais simples, ensinau-
lio: "contam-se os grãos no direito civil, su-
b<lido por uma das linhas alé o tronco e.
descendo pela outra. Não ha 1° grão. Meu
irmão, exemplifica o grande jurlsconsulto,
nn sua nola da "Consolidação'', é meu col-
lateral cm 2o grão; meu sobrinho, filho de
meu irmão, é meu collateral cm il"; meu tio,
também: é collateral em il". -Meu primo, fi-
lho de meu lio, collateral cm -l" grão. Assim
por deante".

E eis como os primos escaparam á prolii-
bicão do Código e como essa cousa de que
todo mundo fala, diariamente, e todo mun-
i'c possuc, nm parentesco, pôde se complicar
cm uni problema, dentro do nosso cérebro.

Pró filiados
Chegou ao Rio o Sr.
D'Atri, que vem fazer

conferências
Polo vapor italiano "Príncipe di Udine",

entrado boje dc Gênova, chegou ao Rio o co-
nhecido publicista A. DWtri, que vem fazer
uma serio de conferências pró-alllados. O
nome do Sr. DUtri é tão conhecido no lira-
sil que não carece do apresentações. Casado

com uma senhora per-
tencente a uma das
mais importantes fa-
milias brasileiras do
Segundo Império, o Sr.
DWtri militou por
muitos annos na nossa
imprensa, tendo se rc-
tirado depois para Pa-
ris, onde dirige uni
jornal de propaganda
brasileira e uma revis-
ta italiana. Depois de
dous annos de uma te-
naz campanha dc im-
prensa em favor dos
alliados, durante a
qual elle quiz dc-
ministrar a solidário-
dade dos povos lati-
nos, organisando as
grandes manifestações
franco - italianas de
Paris, de Yichy c de
Nice, o nosso collcga

O Sr, A, D'A tri a. DMlri vem fazer
uma "tournée" de

conferências sobre a guerra, no Brasil e na
Argentina. Tendo visitado Senlis e Com-
piegne, depois da vicloria do Marne, tendo
trabalhado com os Srs. Titloni, Bissolati,
Barzilái, Marchesano, Dc Felicc, De Marinis,
Pais Serra, Arloni c oulros illustres homens
politicos da Itália para a intervenção desta
na grande guerra, e lendo seguido "de vi-
su" o trabalho do Sr. Magalhães Lima para
a intervenção de Porugal, não ha homem
mais habilitado do que o Sr. DWtri para nos
expor com exactidão tudo o que se lem dado
na Europa r.estes dous annos dc lula.

O Sr. D'Alri não tem encargo algum offi-
ciai ou officioso: clle cumpro um aposto-
lado.

Amigo pessoal do Sr. Briand, pediu só-
mente a este illuslre estadisla films c clichês
para a projecção de vistas sobre a guerra com
que elle illustrará as suas conferências.

Us assumptos das conferências são:
Io. "Dalla pace armata alia guerra c dnlla

guerra alia pace".
2". "Francia, Itália e Portogallo in

guerra",
li". "La piu' grande Itália".
4". "La fenime ei le sourirc de Ia France".
5". "Le reveil économique de Ia Franco".
Estas duas ultimas serão cm francez e as

três primeiras em italiano.
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Uni aspecto geral da situação
LONDRES, 20 (A NOITIÍ)—A lula na fren-

to brilannica do Somme tomou grande inere-
mento nas zonas de 1'oziércs e de Longueval.

Ao norle dc Poziércs a» forças Inglezas fi-
zerani novos progressos e também na região
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.1 região onde os inglezes fizeram novos
progressos, uo norte do Somme

de Longucval, onde hontem sc comhaleu du-
rante todo o dia eom grande encarnicamento,

Todos os contra-ataques dos allemães fra-
cassaram. O inimigo não conseguiu nenhum
dos seus objectivos.

Na frente franceza também os allemães
contra-atacaram as posições que os francezes
lhes tinham conquistado na véspera. Foram
egualmente repcllidos, depois de soffrerem
grandes baixas. i

Em Verdun prosegue a luía
PARIS, 20 (A NOITE) — Na frente de Ver-

dun as tropas francezas retomaram hontem
do madrugada a offensiva e fizeram impor-
tantes progressos, quer nas imniediações de
Fleury, quer na direcção de Tliiaumont e de
Vaux.

Os contra-ataques dos allemães foram to-
dos rcehassados com muitas baixas. Os fran-
cezes, somente no dia 18, fizeram na frente
do Verdun 300 prisioneiros sãos.

Os inglezes fazem novos fe im-

portantes progressos
LONDRES, 20 (Havas) (Official) ¦— Graças

ás operações de hontem, numa frente de Onze
milhas, desde Thiepval até ao extremo sul do
Guillemont, oecupámos a crista a sucíle da-
quclla povoação, assini como as vertentes

iÂlillil DE AVIAÇÃO
âs experiências k apparelho militar "Para-Sol"

toÉÉHlÉ
ii m Sil! lli

OS SRS. PRESIDENTES DA RE"
PUBLICA E DE MINAS ASSISTEM
AO LANÇAMENTO DA PEDRA

FUNDAMENTAL
PASSA QUATRO, 20 C\ NOITE) — Chega-

Iam a esta cidade os Srs. presidente da Hcpu-
blicn e presidente do Estado c a directorin da
Rede Sul-Mineirn. O tremi especial entrou
ia "gare" debaixo de ovoções, sendo recebi-

¦ *' los por enorme massa popular c pela eommis-
1, no de recepção.
U. l\enlisn-se agora, 8 horas e 20 minutos, o

.-'.íie.-inieiilo da pedra fundamental do cdlfi-
;íd d.is officinas modelo da Rede,L

ir ¦' ~"" 
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N. *" "' jr O apparc/fio «Para
^¦v^ í ^^ ini/itjo próximo. Pa o
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Correu animada a nuiiuiii de aviação hoje,
no campo dos Affoiisos, com a assistência de
numerosas senhoras c sciihoritns e officiatís do
nosso Exercito,

A's 8 horas, leve inicio a serie de vôos de
exercido de aluirmos, em biplano e em mono-
plano. Finda esta parte do programma, o
aviador Dariolli, pilotando um «ipparelho
Ãloranc Saulnier, de 00 II I', fiz vários yôos de
fantasia, demorando-se 15 minutos a uns 250
metros de altura. A sua "alerrissage" foi boa
e feliz. Applnudiram-n/o Iodos os preseu-
les.

Em seguida, foi feila a experiência do ap-
parelho de guerra "PúrurSol", typo militar,
chegado da Europa por conta do Ministério
da tjuerrn, por intermédio do saudoso avia-
dor capilão Kirk. Naquclle lempo, em 1914,
era este, c clle o é ainda hoje, o apparelho
militar modelo, apropriado para a caçada dos:
aviões inimigos em tempo de guerra. O mo-
tor do "Pára-Sol" é de 90 cavallos, modelo
Le llhoiic. Este apparelho foi 0 que serviu no
Contestado, por oceasião dos acontecimentos
dc 11)15, c onde fez apenas três vôos para son-
dagem e levantamento de plantas militares,

O "Pára-Sol" veítt da.nuiificado do Contes-

Sohi, que voará do-
vai, «atarissaijc" dc

u vôo dc hoje
Indo, dnüdo-o ao Ae. C. B. o Ministério dn
Guerra em pagamento do Blcriot Sit incen-
dindo em viagem para o Contestado.

Pilotaiido-o, um dia, o capitão Kirk, c em
virtude dc um defeito que consistia na má
construcção das hastes das válvulas de escapa-
mento c dc explosão, aconteceu que estas ha_s-
les se partiram, ficando, portanto, sem acção
as válvulas de escnpaincnto e admissão. De-
vido a isso, o "Pára-Sol" ficou iiuttilisado,

Entrando para as officinas do Aero Club
Brasileiro, Dariolli começou os reparos de que
necessitava o apparelho em questão, modifi-
cando por completo o motor respectivo e dan-
do-lhc novas hastes bem reguladas.

As experienfcias do motor do "Pára-Sol"
hoje realisadas deram excellentes resultados.
Uo primeiro domingo, pela primeira icz no
llio, o "Pára-Sol" voará conduzindo a sen bor-
do diversos passageiros.

Além destas experiências foram apprjvadas
as de outras partes do apparelho, coinj o pi-
lone e o trem de aterrissagem.

Xa experiência de domingo próximo, voará
cemo passageiro do "Pára-Sol" o nosso pbo-
tcgrapho George Kfuri.

Esses vôos e experiência» terminara .a As
10 horas e 40 minute»..

saptcntrlonaoa das alIiiriiH ao norle de Pozié-
r>-s. Levámos a nossa linl>;, iilé meio caminho
dc Ginchy ás immediuçõcg de Guillemont, ou-
de oecupámos a orla oecldental de Haut-Boia
o quasi nm kilometro de trincheiras a oeste de
bosque. Conquistámos também a eslai-ão dc
Guillemont o umas pedreiras imporlnntissi-
mas sob o ponlo de vista militar.

A nordcsle de Pozlércs fizemos novos pro-
i-ressos, avançando tresentog metros do um e
o:iiro lado da estrada de Poziéres a Bapaumc,
Capturámos Iii officiaes c 7H0 soldados.

0 inimigo bombardeou a nossa frente en-
tre Vierstrael, Ypres e Comines.
Ao longo da frente franceza

inlens.'ficams-c as operações
" PAUIS, 20 (Havas) — Communicado offi-
. ial:"Ao norte do Somme reinou certa tran-
(jiiillidade, salvo numa secção de trincheiras
ao norte de Maurepas. que o inimigo tinha
o.".; (nulo ante-hontem e do onde foi expulso,.
Continuámos activanunte a consolidar a fren-
tj conquistada.

As acções dc artilharia não tiveram impor-
tancia devido ao máo tempo.

Fizemos explodir uma mina cm Vattquois,
arruinando assim as obras avançados da ini-
mino.

Na margem direita do Jlosa. no scetor de
Fleury c Vaux-Chapitre, continua intenso o
(lucilo de artilharia, não se tendo registado
nenhum ataque de infantaria."

A GUERRA MO AR~~~
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As façanhas de Guynemer .'

CORRESPONDÊNCIA W, ITÁLIA

O poema do mármore
—————Bi WWMMBMMaWWaaWMWBWB^^
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A "(á (ForoÍÉ (Soada á Itáliaa
(SvapecEaS pai*£a H KIOSTE. )
Roma, 10 dc julho.'.

Enlre os milhares de brasileiros, vindos á
Europa, ainda que fosse unia só \cz, quem
não sonhou ao menos por um dia, por uma
hora, suavemente embalado numa gondola
na laguna de Veneza, deanle daqueila ma-

PARIS, 20 (A NOITE) — O tenenle-avia-
dor Guynemer acaba de derrubar o décimo
quarto áeroplano allemão.

A propósito, os jornaes fazem a Guynemer
os mais calorosos elo-
gios e recordam as
suas façanhas.

Guynemer, com os
dous "Fokker " que
abateu nesta semana,
um na quinta-feira c
outro na sexta-feira,
bateu o "reccord" da
destruição de apparc-
Ihos inimigos, pois
eom effeito é elle
quem, desde o inicio
da' guerra, mais aero-
planos adversários tem
.derrubado."Salientam 

lambem
os jornaes que Guyne-
mer somente duas ve-
zes ficou ferido cm
combate, ambas, po-
rém, ligeiramente.

O tenente Guynemer
já recebeu todas as
condecorações.E' mui-
to moço ainda e está
ha pouco mais de um
anno a serviço do
Exercito. Os aviadores allemães tém prepa-
rado diversas ciladas para ver si eonseguein
matar ou aprisionar Guynemer, mas de todas
cilas o aviador francez tem escapado.

Uni «raid» austríaco sobre Va-

-,ÍüM.f^m iciii ri-n

O lenente-auiador.
Guunemer

lona
NOVA YORK, 20 (A NOITE) — Um y*K-

diogràma de Berlim informa que os aeropla-
nos austriacos fizeram, com suecesso, um"í-üid" sobre Valoua, tendo bombardeado os
acampamentos e os depósitos das forças ita-
lianas. Os daninos foram muito grandes.
Outro dos alliados na Bélgica

PAUIS, 20 (A NOITE) — Os aeroplanos
alliados lançaram 48 grandes bombas sobre
os depósitos dos allemães em Litehterville,
na Bélgica,' arrazaíido-òs completamente.
Os prejuízos devem ser enormes.

A ITÁLIA NA GUERRA«...»
As operações ao longo da
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A "Cá d'0ru'', no Canal
Veneza

Grande, em

n,\\VllKi da aíchilcctura italiana, daquclle
poema de mnrmoi-c- que é a "Cá d'oro"?

Ao passar no meio »'.._ Ioda ...,..-llii fan-
tasmagoria de Arte e de Belleza qne e .."Canal Grande'', parece-nos viver no mundo
do irreal, parece que somos o centro de
uma vida lendária, perde-se a noção do pre-
sente pura reviver tempos iiinis graciosos, nos
quaes os mercadores não eram coiilrníian-
(listas, mas sim grandes .mecenas, que des-
pendiam milhões para dar á sua grande pa-
Iria — dominadora dos mares da Uuropn,
Ásia e África — monumentos de belleza, que
a tornassem, não somente temida, como tam-
bom admirada pelo mundo inteiro,

E, entre todos os monumentos que consti-
tuem a magnificência de Veneza (referindo-
nos, bem entendido, aos que se devem á
opuleneia de cidadãos privados), certamente,
o mais afamado, pela graça do» suas linhas
o riqueza dc sita construcção caractcrislica,
qualificada (le gloriosa por Ittiskiii, é o pu-
lacio que se chama a "(lá d'oro",

Foi ua primeira melado do século XV, e
propriamente de 1125 a Í430, que os Gon-
tarini, ricos eomuiereiatllcs que sabiam unir
o culto da arte á áctividade do trafico, mau-
daram construir esle monumento ineompara-
vel da architeclura veneziana.

Qucfu jamais passou pela maravilhosa la-
guna vencia pôde imaginal-a segundo a pbo-
tographia que aqui reproduzimos.

A fachada é um verdadeiro poema de mar-
more, um dos maiores poemas nascidos da
alma primorosa daquellcs arehitcctós, que

ganharam para Veneza a
enlre as cidndes-irmãs que
primazia da magnificência
d

fama de divina
contendiam pela
na Ilalia, berçq

tona manifestação artislien.
Dits mãos dos arlificcs, hnbiluados ao c$«>

ealpello o á pedra, saíram bordados e ren«
das, cinzelados — pois antes parece cintei
e não scalpello ou formão o iuslruineiilo (piç
executou taes obras-primas uo mármore, o
no ouro! ."*

E surgiu assim a "Cá d'orn", como uni
sonho de artista, a espelhar-se nas plácida^
.cguas:'do Grande Gana!, durante perto (|çj
cinco séculos. E por quinhentos annos leini

mi lha res e
i:

sido a admiração do
olhos cnthusinslas.

Áías, por obra do
novos proprietários,
o antigo esplendor
cção, e só quando.

milhares dó

lempo e dn
começara ;i
da magnific
ia 2ii annos

Franchettii
piella inM
iroseguia ^

lio-.
Sebastião' >,'

ineurii, dft
ol'l'uscar-áa

i construi'
adquiriu-aj

,, barão Jorge lianchelli, esle quiz, com ¦>
seu tino intellecto arlistico, rceonduzil-a ay.
.primitivo brilho. E então começou, amorosa!
e enUiusiast.i, a obra de redenipçãc

.Não poupou dinheiro o barão Franchettli
afini de ver refulgir de novo ncpi
ravilha de belleza. e, emquanlo pri
sua restauração, reunia nas suas salas !)#
mais eonspieuas obi-ns de arte, para podeu
formar uma collccção digna dc sua ceie,»-
bridade. E.nas bcllissiinas galerias noUiUj.
se obras-primas como ,, "Retrato dc um '- :
mem'', por Vau Dyck; o "S.
de Jf-uitegrin; a "\'enus sentada", de TiciiV
no; a "Venns adormecida", de Paris Bor*
done; unia "Flagcllação de Jesus", de Lliçá
Sicnorelli, e lantiis outras obras inestima»»
veis, que fazem desta nina collccção de prjM
meira ordem.

Pois liem, por esses dias,, o barão Kraü-
chctli tc\c uma idéa genial e generosa: a
ile doar á nação, não só o grandioso palíljj
cio. mas lanibem a preciosa galeria, sob umà
única condição — a dc que o Estado com-
plete a restauração iniciada por clle c (|è

nome, depois de su$j

O aclo do muniflceiicla do barão Fraiff
chelti, enriquecendo assim com mais uiíj
lhesouro o patrimônio artístico da Itália, j
desses que não se louvam porque só por s|
já se exaltam. ., ¦ .

Hoje cm dia, que domina o mundo o pw
quenino instineto dn enthesourisnção, d.*
raro s'e encontra um generoso doador comf
Franchelti, e o seu nome permanecerá digintij
menle ligado á magnificência da divina ci<
dade de S. Marco,

•• Pinacoteca o seu
morte.

Alfredo Cusano i
«•a»»*»-

Bárbaro e traiçoeiro as-
sassinio

EM S- PAULO
RARUERY, 10 (Retardado) (A NOITE) ~i

Foi assassinado, ás 20 horas, traiçoeiramente,
o menor Elpidio Alves Loma, com 15 annos'.-
O criminoso, José Mendes, (pie conta 115 aii-j'
nos e é casado, coseguiu fugir á acção da po»
licia.

O assassinio do menor Elpidio encheu díj
horror toda a população de Barucry.

s arapucas periáosas

liente. A oecupação de San
Marcos. A resistência de

fTolmino
LONDRES, 20 (A NOITE) — São aq.il co-

nhecidas as seguintes noticias sobre as ope-
rações na frente italo-auslriaca:

Os italianos, depois de trcs assaltos vigoro-
sos, tomaram, ao quarto, San Marcos, posição
de Rrande importância que domina toda d zona
montanhosa entre Sissovizza e Itanzano.

Et-sa acção foi brilhantíssima. Os poderosos
holophoícs do Exercito italiano auxiliaram o
transporte da artilharia através da encosta es-
carpada e balida pelo fogo dos austriacos. O
espcctaculo tinha qualquer cousa de mágico.

Os italianos impediram que a guarnição de
Tolmino transportasse para os cumes dos mon-
tes que a leste dominam aquella praça os ca-
nhões retirados dos fortes.

Uma columna do tropas austríacas procedeu-
te de Lubino foi dispersada. Parece quo essas
forças se dirigiam pura Tolmino, cuja queda
é esperada a todos os momentos, apezar da
sua guarnição ter recebido lia dias reforços de
homens, viveres c munições, segundo confes-
saram os prisioneiros capturados na reglilo pe-loa itaíi*no«.
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Exisle á rua Jardim Botânico n. 51,". uni
velho casarão em minas, que foi oulr'or.1 re-
sídraeí.» o propriedade do failecido capitalista
Manoel José da Fonseca, sogro do Dr. Oswal-
do Cruz, e liojc de propriedade (Jo Banco Hy-
potheeario do Brasil. Esse casarão em minas,
já sem fachada, mesmo assim ainda hoje é
habitado, estando os que ucii* habitam ex-

postos da noile para o dia a ser soterrados^
Além disso, o seu desabamento não será scj
prejudicial aos moradores, mas sim tambeíii
aos transeuntes dessa importante via publl-
ca. Ahi fica estampado o mostreugo, para quo
os engenheiros, o agente municipal do logar;•
o prefeito c o director de Saúde Publica 

*a(j|-.

mirem essa arapuca, que uão tardará a eau-
sar innumeras victimas.^

NUHgRAÇlO ILESIVEL
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tos c novidades Abanem do "Prln-
' A cmiiiiilüsüí. lie orçflmpnlo da Ciimaia
mineira. <i'io rcijuhi m despesns que o hr.
Dtllini. eimiii (íoveriio, pode ínuev v u receita

,(.(.iu ciue ciislenr essas dcspesns. Içvu uma
liuii Idéa lUiinilu « inlllllliu de Ia <l. l-urn n
cnliruiiçn da MibrcliiMi do Irei froneos. Mns
.iluda o pouco, excesslvamonlo pouco, liano
jmpnsto, coliriiil., nu ouro wl.rc cada sueca
de eofí expurlndo té um Imposto, de expor-
tiicáo quo síi existe iu» llrasll), fui lançado
pnra com o seu produeto |iotlur o listado do

'Minas, dc iiuuis dadas com S. Paulo e ltio
de Janeiro, levar a effeito aquclla memora-

Ivel eauipaulio da volurUiiçilo, lira o Come-
nio de Tmíbitte. O Sr. Francisco Salles. en-
liio presidenta do Minas, Íoi um dos Mgiin-
liados dessa combinação financeira inicies-
ludunl, uno liigraudo, ctilretnnto, pratlcal-a,
.nua vo/. quo ii seu governo, prestes n findar,
]iãn alcançaria mais n retillsueito do (louve.
aiio. Cniibe esso ventura no Sr. Joflo l'i-
aihelrn, Venlurn não é llClll O lertlin. Sel-u-lit
si dc faclo aquollo fallccido político tivesse
cumprido ns bases dn Convênio, o que não
h'S verificou Infelizmente, o Sr. João IM-
.nheiro mal subia no caverna abandonava os
(Compromissos assumidos pelo seu nnlecos-
teor acerca ila valorisaçAo. Minas pulava as-
'.•.im fi.rn do Convênio. Nilo so Justificava
>iun|s o lançamento do Imposto dos Ires fran-
li-os sobre o café mineiro ,iú qua ucsnppore-'cia o fim em virtude do quul clle fôrn lan-
içado, Comtudo, o governo .Ioão lMulielro
jnnlidou i-1'l'eetuar a cobrança da sobretaxa,
índebilumeute, c num acto infeliz incúrpo-
joii o produeto dessa solin-l ¦:....' & renda or-
«liiiaria d" Estudo, conseguindo por tal pro-

'vosso milhares do contos cem quo praticasse
to prns.ainmn sobre o cooperativlsmo ngri-
Uoin, que hoje sc apresenta em Minas como

o maior fracasso ailminlslrnllvo. Surgiram' 
m protestos dos lavradores, mns de mula va-
leram : o governo exigia o produeto da so-
brclnxii e a sobretaxa foi cobrada. Hoje, ella
faz parle integrante do orçamento do Estudo,

. mas nem por isso pôde ser justificada a sua
(existência. A commissão de orçamento dn
!.Câmara mineira acaba dc marcar o mínimo

franco, como uma alleniiaiile

clpo dl U-lmo 93
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7,'IIJ réis, o
cobranca, li' uma medida feliz, ipic

evita os lavradores de café estejam sujeitos
n bruscas descidas do cambio. Mas nao bus-
Ia. li' preciso que se elimine de vez essa so-
l.rclnxn que constituo na rece
unia extorsão inqualificável

.•ita do Estado

Obello navjoesc_apou,l

P^L duas vezes, aos
submarinos allemães

O fernndo Iransollimllco Italiano quu bojo,
âs'prinielra. horas dn iiuillliil, chegou 110 unssn
poliu esleve, por ditas ve7.es, para ser torpe-
detido 110 Medilerroneo,

A primeira, foi logo ã salda dn porto (le
Gênova, n tres milhas c!;i custa, 11 altura de

Dins 
'milea tia partida do "Prjnelpo dl l'dl-

PORTUGAL NA GUERRA'

As (lec)araçOos do mlnlttro dn

Guerra — Onde ilcvem com-

•-' Alguns jornaes estão publicando, evidente-
mente como matéria paga, 11.11 .'11111111100(10 de
baboseiras proferidas pelo Sr. inlendenlo Al-
lierieo de Moraes e que são aniiunriadas 011110
" dele;a (ia autonomia municipal ". Quein
pagou mi vae pagar essas imbliciições eom
os elogios do eslylo ao incffavcl nulor do
discurso'.' .

O próprio Sr. Albcnco? O direclorlo tio
rarlido Autonomista, de que esse legitimo
representante do povo carioca C um dos lu-
piin.nrcs? Si não foj o Sr. Alberico ou o di-
i-eetorio do partido, cnlfio a despesa deve es-
lar sendo feita por nlg"íun generoso defensor
cia autonomia do Districlo. Que diabo! lia
estômago para tudo... Não sc pode nerrdi-
lar, porém, (|iie saia dos cofres municipnes

<> pagamento dessas publicações. Não só por-'ipie 'seria 
uma despesa i llcf.nl, como porque

seria uma verdadeira iminornlidadc que sais-
sem dos bolsos do contribuinte as despesas
com a defesa dos interesses da politicagem
<;uc reduziu o Districlo ao estado em (pie o
vemos.' lim iodo o caso, não seria mao que ficasse
completamente esclarecido esse caso para que
os cariocas tenham mais uma prova da for-
(.¦a desse pessoal que considera o Districlo
1'cderal como COUSll sua.

• O "rraU" postal.
Os jornais chegados de Bello Horizonte

trazem insinuações muito graves sobre o que
se passa na administração dos Correios de
Minas. Um desses jornaes chega a dizer rpie
;i recente viagem do Sr. Dr. Camillo Soares
íi capital mineiro teve por fim apurar as gra-
vissinias denuncias (pie haviam chegado ao
conhecimento da Directoria Geral, denuncias
essas (|iic não só foram em
das, como em certos casos
nquem do que se apurou,

Km Dello Horizonte consta ainda estarem
sendo empregados os mais ingentes esforços
no abafamento desses escândalos, c que o
(governo, não podendo mais manler n funecio-
aiario culpado no seu cargo, vae dispensal-o,
clando-llic, porem, como compensação um lo-
gar na diplomacia!

Será verdade Indo isto? O "Commercio dc
Minas" diz que lendo noticiado a viagem do
Sr. Cainilío Soares como si fosse 110 des-
empenho de uma "missão espinhósissim.a"
esse qualificativo mereceu poste
íipprovnção do Sr. director
ullimos escândalos das agencias do llio, po-
rém, obrigaram o Sr. director a apressar o
seu regresso ao llio, c S. Ex. não pôde, as-
sim, cumprir o (pie promettera clc contar
aquelle jornal Indo qnanlo officialmente apu-
3'OU.

Naturalmente o Sr. Dr, Wencesláo Braz ,ia'deve 
estar perfeitamente ao par de tudo isso

1

bater ns «topas pqrtuguezos
PAUIS, -» (A NOITli) — Cuuaou aqui gtóiy

do Impressão, devido " hiui Importância, a cn-
(rovisto que «> "Journal" tovo com « ministro
dn Guerra do Portugal sobr* a próxima vinda
dns 1 rapas portuguoxai par:» ns linhas de ba-
latim da frança.

0 coronol Norton oc Mattos disse que o
Exercito catava compli-liimente prompto paru
entrar em nrçãn. Nestas iiltlauiH Heninnai ti-
nliiim Kldo Bubmetlldos a exumo o promovi-
dos 1.1500 oiTlcloes, r

A primeira divisão riu Exercito porliiguez
(jue vem liara 11 frança Já eslá iiioblllsada 0
prompta a seuulr.

A opInISo oqul corrente, apesar do ílglllo
(ínc ho guarda sobre esse o oulroB assumptos
militares, é quo as tropas portiiguoxas loioa-
rã o 11 aoa cargo um Hi-ctor da Unha de bata*
lha, talvez na 1'leunlin, entre as tropas fran-
cozas 0 ns inulezas.

A remessa de tropas para as
linhas dc balallta
.1111 im ¦¦ >

LISBOA, 110 (A. A.) — Xo próximo dia 22,
o Congresso celebrará um» bcibSo exlraordi-
liaria, 1111 qual o governo explicará no paiz an
condições em quo vão M-r enviada» as tropas
porluguczas para as frente» ullludas.

¦ji mu» >m

Teixeira de Freitas
Qual n data exactá cio seu

nascimento ?

ALGUNS TRAGOS ÍNTIMOS
DO GRANDE JÚRIS-

CONSULTO
rnsiitttlo dos Advogados com memorou

;jli u reiilciiario.il'; •Ln.sü!P??n,0.....° .gltt-
O

Mlrii'Vla"l?rVlV«i£"o"jiirlMÕi.auHo. cuja cs
luí. ergUCndO-SO dcírOUlO <lü C.ilflclo OUUB
fuuccloiin a douta corporaçtto, coma quo ia-,
,"',uA. elimulo «le quaalos aluda (loeja.n

servir as nossas letras jurídicas.'.•Varo, 
porém, segui.» o litslllulo dos Advo-

gados»" ¦ i"« ¦tm,u <L 1!l''!' i,|{'vilu $m T;
,í'..le ft do celebrado liosc monto do nulor
dn Consolidação do nossas leis clvl
norveulura a razflo do lado daquo...
gSínm pola dala de 10 de;Jnnolro, esculpida
H, mármore collocado no rronlospleio da ca-

.,, ,ie seu nnsclmcnlo, lá em Gacltoeira, o
EíladO da Uohla, por iniciativa «I" ';'• *( "»
Muulclpal? Terão acaso errado cs bttli an s,

, , escrevem o ditem, rum .relativa nulor!-
le Maioria., haver Teixeira «lo 'rellas
orlo olhos á UtJ! do dia 12 de agoslo?

São dúvidas e-tas que A K01TB lem lodo
em deslindar, porquanto il discussão,

nqul no llio, foi provocada por um
ilo nosso corrcspondenlc de Ca-

ICslará
les quo sc

O regresso do Dr. Ni-]0 aiídaCÍOSO assalto do
coláo Ciancio

lii(oro3snn(oa reporlnflcns so-
bri» a niiurra

A's R c pouco ilosomlinrcou du "Príncipe
di Udiiio", cm companhia de mui líxuia. ps-
iiosa, o hV, Or, Nlcolao Clnnclo, rodartor
desla Iniba, que esleve ilurniile mais dc um
anuo 1111 l.uropn. O nosso pic/ndii COmna-
iilieiro não esteve itpemis sei vim o nas MOI-
ras do l.xcivilo italiano. Tondo-lhe Bldq con-
cedida licença, o Dr. Ciando nprpvoilou a
sua viagem .para colher iiilercshiinles notas,
sobre as quaes escreverá alguns inllgos para
A N01T1Í, eonlondo informoçops .0 iwjiecioí
ali agora

t)
enes

Intelrainenle desciiiilieeldns pqül.
liosso oslimodo col lega fui rcicbido 110
por muitos amigos,

_LIXIR DE NOGUEIRA — Orando Dcpurativo
do Siiiiguo

0 nosso clianceller nos
Estados Unidos

NO ORIENTE

A grande derrola dos turcos

geral confirma-
haviam ficado

0 eao, Ceijmdi, commandantc do "Prin-
cipe di Vdinc"

ne", de Gênova, um outro vapor da mesma
companhia, o "llé d'ltnlla" tinha lutado vi-
ctorlosamcntc conlra um submarino allemão,
fazendo uso dos canhões.

Ora, pelas lheorias allemãs, demonstradas
no fuzilamento do infeliz coinmnudnnlc do
vapor inglez "Brussels" — nfio se ndinltle
une vapor da marinha mercante, atacado, sc
defenda dos submarinos e, por isso, elles
ameaçaram o "Lloyd Sabaudo"de lomar des-
forra do que fizera o "Ré d'ltalia".

Niio sabemos si foi por isso que o "Priuci-

pe di Udinc" transferiu duas vezes a parli-
da, de dous dias cada vez. Ü cerio c (pie 110
dia cm que saiu de Gênova uni submarino o
ciperavo a pouca distancio do porto.

A sua salvação e a felicidade dos passagei-
ros (pie levava foram devidas a duas eircunislaii
cias: o conimandnnte modificou a derrola dc
Ires milhas mais distante da costa, c. na mes-
ma hora, passava o '•Sicna", proveniente de
Nova York, mesmo ao aleance do uibmnrino.
1'elns informações qne se tiveram n bordo do
'•'Príncipe di Udino", durante a viagem se
soube (pie o "Sicna", tendo descoberto o sub-
marino, empenhou-se em lutar com ello, che-
gando a damnifical-o; mas o submarino con-
seguiu pôr esse vapor a pique, tendo nlé pra-
lieado a crueldade de afundar as lanchas cheias
de passageiros que tentavam o salvamento.
Soube-se, ainda, que de lfi.S passageiros só 28
escaparam da morte, O "Príncipe di Udinc"
no dia seguiule, íis 8 horas, era de novo ata-
cado por 11111 submarino. Os passageiros quo
acabavam dc tomar café o subir ao convés,
lesleniuiihaiiim a secna. Vira.- como "uma
tprresinha" (o periscopio) que tentava appro-
xiniar-se do vapor. Esle fez rapidamente uma
mudança dc direcção, ao mesmo tempo que
seis artilheiros da Real Marinha italiana, que
se achavam ás peças de bordo do "Principo"
apontavam os canhões pnra o submarino,
liste, vendo-se descoberto, antes de lançar o
lorpedo, c deante do perigo dos canhões, des-
nppnrcccu.

Quatorze passageiros dc 2a classe o alguns
dn primeira presenciaram o faclo. K todos af-
firmam quo, si não fora a grande habilidade
do cav. Cegnoli, coiiiiiiaiiilaiite do vapor, bem
auxiliado pelos officiacs c pela tripulação, a
eslas horas estariam 110 fundo do Mediterrn-
neo o "Principo di Udinc", com todos os pas-
sageiros.

no Suez
LONDRES, 20 (A NOITE)— Um despacho

do Cairo informa:
"Até l(i do corrente os inglczes captura-

ram, a lésle do canal de Suez, -19 officiae-i
o 3.871 soldados turcos. Capturados feridos,
(pie depois morreram, 1.251 turcos; cnplura-
dos feridos, cerca de qualro mil homens,

Foram tomados aos turcos 71 canhões
Krupp completos; 4.000 granadas, 2.1)55 fu-
zis, um milhão de cartuchos, diversas me-
Iralhadoras alleniãs, quinhentos camellos,
cem cavallos árabes e abundantes despojos.

Os turcos, antes dc fugir, queimaram ns
suas provisões.

Tambem os turcos abandonaram os hòspl-
laos que haviam installado em liir-cl-Ab,"

victoria dos inglezes

doía ver-

Uma
LONDRES, 20 (A. A.) — As forças ingTc-

zas, que estão operando na África, atacaram
os turcos cm Nasyreyth, cnusando-lhcs nu-
morosas baixas e fazendo alguns prisio-
iieiros.

A OFFENSIVA RUSSA 1

riormcnlc a
dos Correios. Os

f \;\ neve
tillKie de
rosa que
ração. S.
3io fechai'
pei lidos
itos funce

rirestar prepara!
energia ueeessa

e sa alttfiiclu pi
Ex. coniprclienci

ra assumir » "
..'•¦ mais dolo-
ser no seu co-

que. si o gover-
os ollios nos abusos c crimes com-
pelos seus amigos do pcilo e ai-
onnrios, fallar-lhc-á inteirameiile a

força moral para castigar os pequenos c liu-
snlldus.
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'Drs. Moura Brasil e Gabriel cie Andrade.
Oculistas. Largo da Carioca 8. sobrado.

'nia queixa iníu a d a
.-Uma velhinha já nlqiiebrada pelo peso dos
Seus 7(1 annos compareceu hoje á delegacia
ilo !)' districto, apresentando uma queixa, >;ue
lio primeiro momento parecia revestir-so do
grande gravidade, mas (pie ficou apurado não
ter nenhuma importância,

A queixosa, (pie so chama Bibiana Maria do
Jtosario e reside A rua doltapirú n_. 163, liar-
jrnu ao commissario dc dia o seguinte facto:
lia dias fallcccra uma sua afilhada o filha
adopliva, Maria Trindade Caliza, que residia
á rua Padre Migucliiio 11. 71, ein companhia
tin amasio .losé Avelino de Souza. Agora, .1
queixosa soubera, por uma visinha do casal,
que Avelino dias 1111l.es da morle do sua aiiinn-
to a espancara brutalmente, sendo' islo pro-
Víivclmcnle a causa de sua morte. Accrcseen-
lua Bibiana que Avelino espancava lambem
diariamente seus filhos, principalmente o
maior, dc nove annos, Virgílio.

Intimados o aceusado e vários visinhos a
comparecer á delegacia, negaram todos ns
necusações, dizendo Avelino (pio a quei'a era
fruto dc uma vingança de Bibiana, que é sua
inimiga e (píer ficar eomo tutora de seus íi-
Ihos.

Apczar de parecer islo verdade, foi aberto
inquérito.
»¦¦-—— --¦ ¦¦ —¦-—¦—.-¦?-^«ctaSr-iga- ....-K..I,, ¦„,„—..
ELIXIR DE NOGUEIRA — Cura syphilis.
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O voto S©!E2»eÍO si o B£m®v

Os ladrões agem emquanto
a ])o!icia pensa no jogo

_ Na zona dolG" districto policial os ladrões
.continuam agindo. Duas victimas procuraram
hoje a policia queixando-se dc que haviam si-
do roubadas. A primeira foi o Sr. Olavo de
Araujo Gúcs, morador á rua Duque de Caxias
v. ü.S; audaciosos larápios penetraram cm sua

!residenc.ia e levaram jóias, livros e muitos
• outros haveres,' A çcíiii-i!;! viclima foi o Sr, Francisco de
/'Assis, morador fi rua Thcodoro dn Silva 40,
¦"Ahi os í.-niifi?! do alheia levaram quatro lan-
[ternas iv.n; automóvel c oi'o pneumaticos.-

Eisa»; (;i;fir:.'is foram carinhosamente regis-
ladas cm um livro especial, sendo aos preju-
dicados promeHida unia proi-idcncin..

A «black-Iisb) no Chile
liPSANTIAGO, 20 (A. A.) - O ehanccller
Henrique Tocornal dirigiu-se aos ministros

ÍJilenipolenciarios cm Buenos Aires, Rio de
jtlaneiro e Wafhington, pedindo-llies para que
(procurem saber da opinião dos respectivos
siiinislcricw do Kstado sobre a atlilude que'dove 

ser atloptada cm face das disposições da
"hiacl; li:::", informando jmmetlL.1—*;ute
aquella chaiiccllaria.

MONTEVIDÉU, 20 (A. A.) — O Dr. Fe-
liciauo Viera, presidente da Republica, cn-
viou uiiia carta fi maioria parlamemar ]ic-
diiido-lhc que desista da òpposiçui A im-
planlação do voto secreto na Republica, ap-
pcllando para o.s sentimentos patrióticos de
cada um dos destinatários,

' .-g»»»' .—¦ —______

Dr. AI fredo P i nheiro - °^S°>.
doenças das senlioras, vias urinarias. Applicn o 914 Neo-
siilvarsan, Cons, 7ã, nssembléa-l- inalar. Tclepli. Cenl.
a.CSO. Itosiil. Sií, N. S. Copacabana. Toloph. Sul 1.823.
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os mÊtmmm™
O Sr. director do Ifosplal de S. Sebaslião

nos enviou a seguinte envia1."Sr. redactor — Cordiacs saudações. —
A informação .íue vos foi prestada e 'tuc ser-
viu de the ma a.) cnnim.uitario dc vosso jor-
nal, hontem, '.ob a epigraphe "Os dostiit-
sos — Expulso do hospital fica a morrer na
rua" é absolutamente falsa quando diz que
o doonle Octavio Carlos foi expulso do lios-
pilai S. Sebastião; a p rova 6 fácil,visto 111111-
ca ter exislido, 110 hospital referido, doente
de egual nome.

Solicitando ide vosso espirito de justiço.
a presente rcclificnctío. subscrevo-me, Sr.
redaclor, com toda a consideração e esti-
ma. Alt. Adm. — Garfield dc Almeida,"

Entretanto, o nosso companheiro que hon-
lem conversou com o referido doente, viu
que este possuía uma papelcla do Hospital
S. Sebastião, 11. 21, a qual foi lambem exhi-
bida ao guarda-civil 11. 290, que foi quem
chamou a Assistência Publica c ficou com
a guia que esla passou ao doeule, "por sc
tratar do moléstia contagiosa", para ser s.oc-
corrido pela Assistência Policial.. wa»_» *

As operações ao sul do Dnies- l;
ter prosegue... com pleno >

suecesso para os russos
LONDRES, 20 (A NOITE) — Diz um;3cspa-

cho de Vii-iina para Zurieh que o exercito-i..is-
tio-hiinsaro dó Kt-neral vou Botím-Ermolli
conseRuiu paralysar o avanço dos russos -nos
Carpathos. Em Viéniia attrlbue-se esle ficto
aoa novos planos e.stratefficos poslos em pra-
tica pelo marechal von Hindonburg.

Esta noticia, 110 entanto, não exprime a ver-
dade. O communicado russo de hontem, á noi-
le, já explicou o caso: os austríacos, que rece-
lic-ram muitos reforços, principalmente do tio-
nas húngaras idas dos Ballcans puderam, na
região de Tii.-tiiroff, deter o avanço das vim-
guardas russau, columnas liiíeiras do cossacos
ra sua maioria que sc tinham distanciado a
cerca de 15 1 ilomctros das forças principais
Os russos mactem Iodas as suas posições con-
(iuitudiis e pròsesyçni no ¦~-n\ avanço e-11 toda
a frente do su do Dniester,

Os prole ios dos russos conlra
o bombardeio de trens de

passageiros
NOVA YORK, 20 (A NOITE) — Os jornaes

russos de hontem queixam-se de que os a^ia-
dores allemães atacam os trenu dc passageiros
ou,; correm 50 milhas atrás das linhas de ba-
talha, praticando assim Uma matança dcíibe-
rada, cobarde e cruel de pessoas indefesas,

Contam que uma bomba lançada por um"Tiuibe" caiu num vagão de terceira classe,
r. atando e ferindo numerosos camponezos, aa
sua maioria velhos, mulheres e creanças.

Dizem o.s jornaes que estes factos, C{ue se
repetem com grande freqüência, são conheci-
dos do exercito c que os soldados russos mos-
tram-se desesperados e resolvidos a fazer rc-
presalias, matando quantos inimigos lhes caiam
nas mãos. E' necessário que os generaes usem.
da máxima energia para conter 03 soldados in-
dignados com as atrocidades dos nustro-alle-
mães.

O kaiser no quartel general de
von í.iridenburg ,..,.. .. i

íí BTnlvapgiag" cigarros especiaes para200i-HiHjianta réis com valiosos brindes.
Lopes Si & C

LONDRES, 20 (A. A.)' — O imperador Gui
Ihernie. da Allemanha chegou no quarlol-gc-
neral do marechal vou llindenburg.

Os russos tomam Todely
LONDRES, 20 (A. A.) — Telegram.Âias de

Petrogrado dizem que, depois de um lougo C
encarniçado combate, os russos apoderaram-
sc de Todcly, fazendo ahi muitos prisioijci-
ros.. í, ,.'

NO MAR v

A' Allemanha confessa um

-f 1

empemio
,10 meiio
Iclcgrainmn
cliociru.

Anles, porém, tle estabelecermos a
dadelra do nascimento do famoso jurista, cum-
prc lembrar tjuc ns tres correntes n tjue aça-
biniios de no.s referir são iinipurados por uo-
cumentos cuja autoridade só cxcepcioualmcnto
sc pôde negar.

Assim acontece, por exemplo, com 0 a-ircii-
lamento do bnplismo nn Cachoeira, onde

"Aos Ircze de novemliro de mil oHoccntos
e dczoilo, de licença minha na capella do N. S.
da'Conceição do Monte, o líeuno. vigário I'1'OW-
cisco Gomes dos Sanlos baplisou snlemncmeii-
le Augusto, nascido a dezejiove tle agoslo de
1810, filho legitimo do capitão Antônio Tel-
xeira de Freitas Barbosa e de D. Felicidade
de Santa llosn de I.ima. Pórnm padrinhos Joiió
Lndlslâo dc Figueiredo, casado, c D. Virgínia
Augusta de Figueiredo, solteira, da freguezia
daSé, da Uahia. — (A.) Vigário, Manoel do
Na sei mento dc Jesus."

Não menos nutorisado é o documento em
quo sc firma o Instituto dos Advogados, a car-
Ia de bacharel de Teixeira de Freitas, eslaiu-
pada pelo professor Sá Vianna na obra que
traz o titulo do nolavcl cultor do direito,

A NOITE, no entanto, pôde informar que
nem 12 de agosto, nem 19 do mesmo mez ou
19 dc janeiro representem talvez a data
exacta do nascimento dc Teixeira de
Freitas.

Mais alio quo qiiarsqucr documentos fala a
tradição ora! da familia. cjuc ainda hoje re-
corda ontcpnssndo lão illustre na dala de 19
de novembro, dia em que Teixeira de Freitas
sempre recebeu na paz do lar os abraços c ca-
riiihos da mãe, da esposa e dos filhos.

Si os documentos apresentados até agora não
sc referem á dala de 19 dc novembro é por-
que, como nos têm explicado diversos desceu-
dentes de Teixeira dc Freitas, inclusive uni
neto seu, residente cm Nictheroy, o capitão
Mario Teixeira de Freitas, engenheiro militar,
com quem falámos, o jurisconsulto pátrio,
engenho precoce que foi, leve necessidade,
para poder sc matriculai' na Academia do
Recife, de recuar dc dous mezes a (laia (le
seu nascimento, afim de poder atlingir á edil-
de legal de matricula, havendo neste recurso
reservado apenas a exaclidào do décimo nono
dia do mez.

Esta tradição familiar é tanto mais respeir
tavel c digna do credito quanto' é ella, c
não 03 estudos criticos e biógrapliicos, p_or
profundos que sejam, que nos mostra o lado
Intimo da existência duquellc jurisconsulto,
13 por serem os conceitos emittidos cm la-
niilia, a noticia dc hábitos e de pequenos ca-
sos, dc phrases fugitivas c de ;j'slos inolvida-
veis ua vida do lar, o (in-j mais retraia a phy-
siononiiá moral c inlellecl11.1l de ccrlos ho-
meus, vem a propósito abrirmos aqui espaço
para algumas lembranças e z-cminisccncias que
A NOITE colheu em palestra com membros da
familia de Teixeira de Prcilas.

O Sr. Clovis Beviláqua, que fez o fio-
gip lii^fo..'itv, desse que é considerado a
maior gloria do nosso direito, saberá de cerio,
c melhor que ninguém, dar nsnlcc "s quatida-
des geiiiaes de Teixeira de Frcilaç, enegrecer
sua acção na historia do direito pátrio o es-
Irnngciro, mas ha de se esquecer, pijpvavcl-
mente, de dizer que Teixeira de. Freitas can-
lava ao violão ein noites de luar, ali na praia
de Icarahy, onde morou lautos annos em rc-
sidencia oonslruida por planta de desenho seu;
ignorará, talvez, que o notável homem tinha
a mania doso viajar na segunda classe das
barcas, de só comer cm casa de pasto, porque,
explicava, não conhecia nada de mais prcjtidi-
ciai ao homem de estudos do que o conlaclu e
as conversações com os conhecidos dc rua, dc
restaurantes de primeira ordem, e com os pas-sageiros de barcas, que, tantas vezes, quebrou-
Iam o fio das mais fecundas meditações,

Teixeira de Freitas, que falava correiilcmcn-
le o latim, tendo o gosto de procurar padres
cultos para com elles trocar idéas na lingua
do Latium, costumava tambem, sempre queera presente n officjos religiosos, se approxi-
mar do sacerdote olficianle para lhe ouvir o
lalinorio; c, quando o padre cochilava ifalgu-
ma syllabada, chamava-lhe a attenção eom
grande escândalo dos assistentes, Mas, dc Tei-
xeira de Freitas o episódio mais notável e de
maior actualidade que poderíamos registar é o
seguinte:

Como advogado eivei, sempre teve aversão
pelo foro criminal. Mas 11111 dia, como se iu-
teressasse pela causa de um iniioeenle, cujo pro-cesso se revestia de apparencias que o iijire-
sentavam como grande réo, Teixeira de Frei-
tas compareceu á tribuna do Jury, Fez elo-
(luenlissima defesa e, quando eslava convicto
da absolvição do innocciilc, ouviu leitura dcsentença condemnatoria.

Então, furioso, ali mesmo na tribuna cn-
lerrou o chapéo na cabeça, chamou o tribunal
de desmoralisndo, atacou a moral de lodo-, os
jurados e jurou publicamente que nunea mais
entraria no Jury. E cumpriu seu juramento.De Teixeira dc Freitas ainda existem duasfilhas viuvas, morando uma na Uahia, residiu-
do outra no Paraná, Ires netos c muitos bis-nelos.

S. Hx. foi convidado para um
banquete pelo governador

geral do Canadá
NOVA VOIIK. L!0 (A. A.) — De Allailtic

City (New Jersey) commünleom o seguinte!
••() Sr, ministro Lauro Muller recebeu um

lelcgruiiinia do primeiro ministro do Canadá
manifestando a viva satisfação do governo
canadense por saber que O ministro Lauro
Muller havia aeceltodo o comitê tio duque de
Coilliaugllt, goveriiiidor geral tio Canadá. O
duque precisava partir para llallifax, entre-
lauto, adiou n viagem unicamente para e-pe-
rar o ministro Lauro Muller, lendo-o cou vi-
dado pnra um banquete c passar o dia com
clle. O primeiro ministro do Canadá diz,
1,11111 telegramuia extremamente affecluoso,
que o niinislio Lauro Muller será hospede do
governo canadense no Chateou Laurler, c que
ao banquete que lhe vae ser offerccldo com-
parecera todo o ministério.

NOVA YORK, 21) (A. A.) — O ministro
Lauro Muller, desejando partir para o llrasll
pelo primeiro vapor do Lloyd Brasileiro,

largo de Catumby
—¦ Bj ¦ I M

Já depuzeram trin^n o
duas testemunha.,

Do hontem para I.0J0 nada du novo «o re^
gistuii com relação ao assalto dc Calumby,
A policia foi uma acareação entre a laviiilcN
ra Virgínia 0 a incluir Iiaccma, tendo auibiit»
coiiliriiiailü os «eus dopolmontos,

O Innuorlio ootá a euccrrar-sc, ncllc Jo 1,mi«
do doposio liltitu o duas Icstciiiuiihiis. F.uree
Incrível, quando sc gaba que ala muitos dias
depois <lu assalto nlnguom sc npresentuti p,i«
111 depor, nem a policia conhecia uculiuiutv
testcinuulia. .

Tildas ns diligencias eslão sendo feilai ago.
ra para a captura de "Molcquo Marinho",
Os ".sherlnks" nliuieiilam esperanças de (kn-t
Iro de poucos dias tel-o cm mãos.,,

13 c SÓ,
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Duas aggressões no
largo de Catumby

Ao passar hoje pelo largo dc Calumby, Ma«
lioel José da Cunha, cncoulrou-so com o seu
velho dosnffeclo Ali red» Congelo. A ilhar
ameaçador do Alfredo, Josó Interpcllou-o, re-
i.-eliendo como resposta um insulto. Discuti»
mm c, quando a cousa ia cm meio, José deu
uma bofetada om Alfredo, que nppcllou, co-
1110 recurso, pnra a policia, que prendeu o .icu
uggrcssor, nicllcndo-o no xadrez.

O docelro, sempre a locar a sua gaita,
atravessava O largo de Catumby, hoje, cm
demanda da rua Itapiru'.

—Quero um doce.
Ludovico Hamns abaixou a caixa c ntlcudcu

ao seu fieguez, llriino Silva.
—O meu systema de pagamento é cm

prestações. Si não quizeres, vae. te queixar (io
bispo..¦

Como era 11al11r.1l, O docelro não aeeeitoii.
Discutiram c dentro em pouco os Ires forma-
vain um bolo: o doceiro, O fieguez e a caixa,
que ficou toda ''empaslelada", isto é, eom
os pasteis amassados, como lambem amassa-
do ficou o pobre doceiro, limito, o valente
fieguez, foi preso pela policia do l)'' districlo
e meti ido 110 xadrez.

marcou pnra segunda-feira, amanliu, o djo.r\ malnr>r.c nn T i\\<.
do banquete gue lhe vae ser offerccldo pelo | UOLIS HlBlUCOa HO j Cllb-

trictoduque de Coiinnught, afim de chegar aqui
tempo dc tomar o vapor,

NOVA YOI.K, Üd (A. A.) — No corpo di-
pjomatico acreditado nos listados Unidos e
110 inundo político, considera-se que o convi-
to do duque de CoilllllUglll coustiluc uma
grande manifestação de apreço ao Iirnsil, c
uma alta dislincçáo pessoal ao ministro Lnu-
ro Muller. que aqui eslá em caracter privado.
Tanto mais significativo é o aelo do duque
quanto sua nllezn real, além de govcrnndor
do Canadá, é inenibro da familia real ingle-
za, por ser lio do rei da Inglaterra,

íjuereis apreciar bom e i>uro caio?
só o PfôPÃGaso

-*«B»-

a ultima assembléa do Clu
Militar

Escreve-nos o Sr. eajiilão dc mar c guerra
Anlonio Júlio de Oliveira Sampaio:

"A reportagem da A NOITE, de anle-hon-
lem, não foi, como costuma ser, lão feliz, na
íont'e em que colheu as informações referen-
les á reunião da direciona cio Club Militar,
nesse dia, e que não são a verdadeira tradu-
cção do que se passou. Realmente fui eu
quem presidiu a sessão na ausência do Exmo.
Sr, general presidente, e só nisso acertou o
iuformaute, pois nella apenas se tratou da
apresentação dc propostas para sócios. Este
assumpto, que poderia provocar qualquer di-
vergencia c conseqüente falta de um pouco de
calma, não deli ensejo a isso, porque Iodos
os novos sócios foram unanimemente accei-
tos. Com a publicação destas linhas inuilo
peiihorareis o vosso constante leitor e r:v.::ío
apreciador,"

as pa-
Saiu-

colheu

Invenções Cândido
Costa

A festa jiaulica que devia" se feallsar
hoje, na enseada de Botafogo, devido ao
mão tempo, ficou transferida para o pro-ximo domingo, As mesmas horas.

Os bilhetes ns. 35.193, 1.712 e
40.530, premiados respectivamente
com 100:000^000, lo:oooííiooo e 5:ooo!$,
na Loteria Federal extrahida hon-
tem, 19, íoram vendidos, o primeiro e
o terceiro nesta capital o o segundo
em São Luiz, Maranhão.

•<SHE>B-»»'*-

FÂLLECÍMENTO
Falleceu líoje 6 tarde, I). Amélia Josc-

phina Campos dc Aguiar, irmã do Sr, Edu-
ardo Maria Campos o tia dos Srs. Henrique
Gomes Ma tios e Júlio Viveiros Brandão.,

cume
LONDRES, 10 

"(A 
NOITE) — O 

"governo 
ai-

lemão declarou ao governo hollandez que
fora de facto um submarino allemão que
torpedeara c mettera a pique o vapor "Rijn-
dijk". A Allemanha está prompta, por isso,
a pagar uma indemiiisação aos proprietários
desse navio.

HAYA, 20 (Havas) — A Allemanha reco-
nliece o lorpcdcamcnlo do vapor hollandcz"Rijndijk", por um submarino allemão, tcn-
do-se por isso comprometlido a pagar uma
indemnisação aos armadores.

«a, <?» ,^ .- [ \
A SITUAÇÃO. NA ALLEMANHA

<o>» y ¦¦-'¦

Os socialistas continuam a pro-
testar e Franz Mohríng foi

preso , ¦ .,
, 
* 

' 1,

LONDRES, 20 (A. A.)' == Dizem de/AnTsleB-
dam que nestes últimos dias têm havido grau-
des manifestações socialistas cm Berlim. Em
vista da gravidade do caso, continua o despa-
cho, a policia prendeu o "leader" da minoria
socialista, Sr. Franz Mohring.

Em seguida a essa prisão, a policia varejou
os elubs socialistas, onde eram preparadas
aquellas manifestações.

Foram realisadas diversas prisões,
A imprensa allemã nem poderá

Exigem de nós algum.is observações
lavras do Sr. commandantc Oliveira
paio. A NOITE, diga-se de -principio, _
as notas que redigimos pára a edição de
quinta-feira ultima em excelleule fonte, por
isso que reeditaria, si preciso fosse, quan-
lo enlão publicou. Porque, apezar do sigilio
em que so fez a referida sessão, nada do
que sc passou nella estranhámos, inclusive a
deliberação então tomada do oceorrido nem
constar da nela. Tratou-se, é verdade, da re-
união á qual nos vimos referindo e eomo
diz o seu presidente, ria apresentação de pro-
postas jiara sócios; mas fui assumpto de dis-
cussão tambem 11 eliminação do coronel Sis-
son, Io vice-presidente do Club Mililar, e que
desse cargo ainda não tomou posse, não com-
parecendo assim à uma única sessão do Club.

O Sr. general Luiz Carbedo, presidente do
Club Militar, cm conversa que teve comiios-
ço, sobre a sessão da directoria do Club.
quarta-feira ultima, disse-nos que a
compareceu porque fora visitar o
genitor enfermo.
_ —¦ —¦ — —,...¦-m.*~ m| «^flfrfc—1 '""* ¦—¦¦¦'¦¦¦ »—

Bom café, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — Caaitlaíão com
as imitações,.

na
cila não

seu nro-

E .1 suar por todos os poros, o pobre ho-
mem barafustou pela delegacia do 7" dis";
Iricto, á procura do commissario de dia. I.ú
tora, na porta da rua, a molecada ailldn go-
sava das delicias daquellc prntinho, á espera
de que elle voltasse. E o lioniem, cansado aln-
da, explicou-se:

— Não posso mais; islo é uni Inferno 1
Pcrscguem-mc a lodo o instante; e, levando
o commissario ó jnnclln, apoutou-lhc aqucl«
Ia gãrolnda a esperal-o. ,

Foi requisitado um carro forte a lolicin
Cenl ral, que pouco depois rodava para a
praia da Saudade, levando o pobre homem,
O Francisco Anlonio.

E ainda estavam debaixo da impressão do
facto acima, quando ns autoridades dn 7' dis-
tricto recebera 111 unia nova visita, lira um
cidadão de porte marcial que, levando 11 mão
direita á lesta, fazia de instante 11 instante
continência a todos que o olhavam,

Prompta, "seu"' commissario; ús or-
deus de vossa senhoria!

E, todo perfilado, Joaquim Nunes Je Car-
valho esperava ordens...

Fromplidfiol oulro carro.
Pouco depois, como o oulro, tomava cnmi-

nho do Hospital Nacional dc Alienados o iu-
feliz jToaquim Nunes.
«——..» — . 6—-;_{Cl**--1——— —-—¦ —

(LSãsra HBi-|ss*easieirBte càsftâgasSsí
Imprudentemente examinava hoje, no lar-

go do Rio Comprido, uma pistola, José Pc-
reira Gonçalves, dc 2-1 annos de edade, de
nacionalidade portugueza. Em dado momento
a arma disparou, indo o projectil alojar-se-
lhe numa das pernas. A Assistência medicou-
o, lendo o facto c1ic£«uk .L . iihecimenlo (Ia
....'•¦'.. do' O'-districlo.

-—» ,— ... ¦»—--<BM>_>— A ¦"- ——"•¦-*•--¦-—¦ '¦ ¦¦*

Elixir do Nogueira — Para moléstias da pelld
¦<SO£f»~< ¦¦—¦¦—— -..,.-¦¦ 4

Por c^:lus•l deüa
—©—

ao juaG
tando sc encon-
nu padaria Flor

idéas

"Mf)_p~"
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I &rom'tâ cura |

I qualquer fossei
¦*"* ¦—1 ¦«?»¦ — I,

Mais ma ^isestã® pe-
Ilfiea ai@eta m

'discuiir a paz
LONDRES, 20 (A. A.)' =¦ O cliauccller Re-

flmiann-Hollweg communicou nos jornaes de
Berlim, que o governo não permitliní á 5m-
prensa a discussão da paz, segundo o program-
ma adoptado para as discussões no Rçichs

O Supremo Tribunal Federal vae julgar,ainda esle mez, o recurso extraordinário in-
ferposto jiclo eleitor Joaquim Rodrigues Cor-réa, da decisão do Tribunal da Relação doHio de Janeiro, que julgou valida a câmara
de que é presidenlc o major Tude Teixei-
xa Portugal, allcgando. como fundameiito dorecurso, que o referido Tribunal da Relaçãodeixou de applicar um dispositivo d:i Consli-tuição Federal imprescindível 110 caso.1111 -«.—-._—_ta_i»fo^_+.

Eití|i©csara0Bí-se ©3 defini»
d©i»es da Sassta Sasa

Tomaram hoje posse de sem cargos 05 de-
da Santa Casa eleitos para o exer-

cicio dc l!!!U-.S,n, «uja noiuinaU publica-* Jiios bst dia».

Atropelada por um auto,
morreu no Hospital

Evangélico
Em uma enfermaria do Hospital Evairgcli-

co, á rua Bom Pastor, morreu hoje a menor
Lvdia, ile sele annos, filha do Sr. Evaristo
Rodrigues, residente á run Coronel Figueira
de Mello 11. 323, que lia dias fora atropelada
pelo auto particular 11. 917, O Sr. Evaristo
muito sc empenhou para que a autópsia de
sua filha fosse realisada 110 hospital. En-
tretanto, a policia não quiz satisfazer esse
pedido. Na delegacia do 10" districlo, o in-
querito que havia sido aberto foi encerrado,
sendo pedida a prisão preventiva uo desastra-
do "chauffcur".

i «fJoD*" ri

Eram companheiros e qi
Iravani á hora do trabalho,
de Ramos, naquella estação, trocavam
c cada ura contava a sua aventura. Fui assim
que o Joaquim Mulntinho confidenciou ao
Manoel Carlos os seus amores. Depois, .Toa-
quiiii Mulntinho saiu dn padaria, mas ficou
pur ali, pela zona, fazendo outros serviços,
e cultivando os seus amores. O oulro. o Ma-
noel Carlos, já não sc encontrava muito conf
elle, mas dava uns passeios para os lados
elide o Mulalinho fazia su;i ronda.

c entre os dous aniigol
iherlo um abysirio. líoje.

; nara a ronda do amor,
1 ,i instante depois esla-
Mulalinho esfaqueou Ma-

ndo-o caido, ensangüenta-
Pouco depois foi encon-

Irada a viclima, gravemente ferida.
A policia do 22" districto compareceu e fez

removei' o Manoel Carlos para a Assistência
e dali para a Santa Casa. Mulalinho está
fugido.

hn derníère imotle ei Mme;-
Guimarães

Grande atelier de alia costura. Execução
rigorosa das ultimas creações era robes soN
rées, promenade, manteaux, clc. Especiali'
dade em costumes laillcur. Rua S. José, 80.
tel. 4.09-1 C, próximo á avenida Rio Branco,

Nasceu o ciúme
companheiros foi :
quando Mulalinho
encontrou o rival,
luva o conflicto.
noel Carlos, deixa
do. Era 1 hora.

Dr. Dario Pinto
do Hospital da Misericórdia, Clinica medica e das
creanças. Consult. Carioca 44. Das 3 ás 5 lioras.

írigou com a namorada e
bebeu iodo

Porque sc arrolasse com a sua noiva, .Tu-
licta da Silva,.residente á rua do Lavradio
11. 112, o mnreinciro João da Silva, pardo, de
20 annos, residente á travessa do Senado 31,
tentou suicidar-se. bebendo iysol misturado
com álcool, A Assistência soecorreu-o, dei-
xando-o livre dc perigo.

A policia do 12° districlo tomou conhe-
cimento do facto.

¦¦¦.. 1 - Wmmt^^m ..,-, ¦— — ¦ ¦ —-
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Vae fundar-se o primeirocurso da Liga Contra o
Analphabetismo

Serfi inaugurado terça-feira, nà sede da
Sociedade 1'nião dos Estivadores, o primeiro
do cursos uocluriios inslituidos pela Liga
Brasileira contra o Analphabelismo. A iuau-
guração será feila pelo Dr. Enues de Souza,
presidente da Liga, e a ella devendo compa-
recer outros associados.

A União dos Estivadores cedeu, genlilmen-te, salão e lu_ par* que u fundasse o cur^c

ide serão localisa-
das as feiras livres
O Sr. preTeito, cm conferência, com o Sr.

director de Obras, escolheu os seguintes pou-
tos para o funecionamento das feiras-livres:

Estações da Piedade, Encantado, Meyer, Eu-
genho Novo, S. Francisco Xavier, Ramos, Pc-
nha, praças Sele de Março, Saenz Pena, Ban-
deira e Egrejinha, largo do Eslacio de Sá, uo
cruzamento eom a rua Frei Caneca; praça d
Hepublica. largo da Lapa, rua das Laraiijci
ras, esquina da rua Guanabara; rua lluy Bar-'
bosa, esquina da praça dc Botafogo; lagoa
Rodrigo de Freitas, esquina com a "fonte da
Saudade"; praça 2(i de Janeiro (Leme), e
Egrejinha, esquina da avenida Atlântica.

Tambem em Cachoeira so com-
memorou, hontem, o centenário

de Teixeira de Freitas
CACHOEIRA, 20 (A NOITE) — Em ai

cia especial, o Dr. Redro Conde, juiz
reito desta comarcin commemorou hoje

iu'n-

o
centenário de Teixeira de Freitas, o maioi
dus cachoeiranos, o mais eminente juriscon;
sullo pátrio enlre mortos c vivos. O actn
solcmnissimo, a elle assiliudo represe
les de Iodas as classes laboriosas desta c
dade. O discurso official. foi feito pelo¦ore
Alfredo Mascarenhas, que produziu hn
.0 oração, fazendo com felicidade OIt
gyrieo do incomparavel mestre do
honra da America latina, e terminam
affinuar que, logo que tomassem pof
novos membros do Conselho Municipal
sentaria um projecto para a acquisi
prédio cm (|iie nasceu Teixeira dc
afim de nello ser installado o 1'orui
o transformarem para servir a um
escolar. Discursaram lambem o
Alberto Rabello, Dr. Ramiro Vil

._ i noclurtio.i& " - - -

Direito,"i 
pof
oi

apre-
o tio
citas

oil
{1-lipB
¦iplof

ÜIKlS,
ãcS

e Júlio Custa. O Dr. Redro Conde 'z Mhs-
simas allocuções, abrindo e cn(.crrauuo
d iene ia.

_ (

/

*i)

Â

Rabello, .
Dr. Francisco Sodré, Dr. Arualtl

|l
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A NOITE—Dominga 20 de Acosto
UtriM05 TlíCBfiRÃMMÃã
MSCORNl.iPüNOl.NTESl

NO «NTFKlOfí C MO .
exTERioft asfRvico .* __a_-_Agj_a £---£--«/

O conforto r>am>;m;:;,:,j r;.-,t5. ministro c3a Fazenda o os|9t*eJuizoa deooprentes. bo-gundo o Sov IHauHcio deLacerda
o

,.,„,,_nBmiu cie 1916

jfgwgg fpfjppõpeAs cand,dat^aS_dodistricto17 ^^ —¦—SP^ -Kil Jrai yw

fc«U MH-áéltã - 3{i?nffll}_f5n rfn fnil imiti» tcnc,a ««os allcnific. »"¦!!«
fl PililO 11H0I j»>^Hí:4.»- °.5: ÍW«*f PUblIoo enche.'

rfi^ULTlMf^ INfOR,MflÇÔE_tTfeVl
,-vRAPIDr\5E minuciosas Bra

y 08TOOA A REPORTAGEM f*1DA "A NOITE" m

b.
da

''.«•'''•'d;' M.iii.ici» de Lacerda que, miomuilo, icpeicn, por liiierincdlo da mesa
iVi.íi ,1- 11 i i° Çun-wloiiuinoiilo dn Cora-l»-iniii.i de Loterias Nne onnes, apresentara .sem,,,,, eiilrnnia a dele.-., do'um S 32• sobre os encalhes dt bilhete" o ettriecflSo prêmios, baseado nas próprias dis, s eòcsdo regulamento daquclla com mnlila po™lUM

miiii solicitássemos hoje diinuello denu.mio uma antecipação dos mmi s m ' '

S°a íJf"?,w,,"«Í0 "° PrSlMlD?" oblU¦¦"¦ n Milit-uçiio uue se segue, verdadeira<ine ú do (/ue b. líx. vae declaro

Soulo
geral-
cava

ndlenolio do nomo do I)r. VlelrnW» a vngn cclitonto no Brando Mmoillo bem recebida, visto |ni Hmo de
.';•'" '!»•; só i.ll.el,; à lula, dn imlfaom"como muda pei,, 6l.n Indlscutlo cònipotonicln om n«8iiinnto« flnniicolros. Bü™l«»»n-

n Í.S „'''•.,Nil11''" Soulo fnliimoj boje . tarde" propósito dn sua escolha,

(
rcii

iin7sl'lí\',"ii;',„!",""-",'"", SUrn»»n - disso,
coinmi-"»- "" " 'i"'<lu recebl a li-lt.i da

PARIS, 20 (liava,) - Ui.u notadls-on os BlieroSM nntnnm ¦ ko. . ,i

«\« Picardia, a extrema violência dosMaquea contra n« posições ,». üflIH
llIllilH llll

rn QUO vi Inl-

vi
synllicso
Ciinmrn.

. —A Companhia de Loterias
presln no 'Jj.esouro emita
elo bilhetes que emiti

ir u.i

mura
balão".,.

lareccr sobro

e a pratica
tal prali

Nacionaes nfio
«sacia do numero

denuncias <,üc"líreT',1.., 'eu." "' ,,roV!,m ns
criminosa do cliiimado

Convidado n nos esdica, S. Ex, precisou:
•si,TAe„(,:i""'"i",llia tIisll»'uc apenas parle deg^mgrsàUmT&inè' < 

Y 
leis du probabilidade, siio sé pro V-

m°BÍ,r"lüS" SmUadlls os niTmctirijucicnuo a niesiiiiiida, encurrega dc

giJíJ ^__?:_x!íem ue a venda do bilhete premiado.¦-IUU disso, üi iieoliliee algum n irlicnlm-
lhe é"d0 SI 

de füra 'mvercòmprSdoCUbJ'. 
.o- ••. ] 

T"' U°r «f^íptoi-Io dn Companhiaio..,. (. con o afortunado o mesmo
.-, .V. do_.fer™ ". aprcsenlando 1

((ue lem multo a

no lendoVí .,/>",,lü ,,ulid0 «epublICH-
,,:. ,, .' i ?Un ,ri,l,c ° ««"ido de rrolitiii

n. (T.úm,!'"..' !';',".?•'•''"•""> do haíeV ô'»i nu iionie escolhido para rciirononinp „
pWrielo no Sena  Nfil sendo nolJUcoiiaS

;, M,1"" « coiumisafio ijuo nenlium líluinnulorlsnvn semelhnnto oícoIIi iu ,,„., -.,,,

mil» «Ind. nio MÍ4 ,«|^VÒ«T 
' 

r n, ¦' .'

illlensi, l.i.l,.
de MHirée«

do
ti

ll.;
tcinpli
po (I,

hl

iipparcccr comi) cmi-i.'t mui cobrança um gru-

ienloil la.nheiu o lnlmIKo repclllr oi fran.CMM defronte ,|„ Verdun, c.„ Wa no 22«'Planalto do Souvlllo, •„«« não pô, o I, ediS,*ft*«-«Tj?S!5_Sfí_Si»_--«_^'.isrtf>í

O 5* promotor publico enche-se ae indignação contra
o crime de uma professora
i»,.lin/ da r.- \í.i-í, Crluiunl. Dr. Cesario Al-
\ u,i,í,,.'m,l,-,t'i,íu-a I'íoto"orn Ól.v ., , do

t,''"'? '•l'"" e,ArIstldès Carneiro 111 .u.io como rtspoutmvels pela completa ilesara.

Wencesláo
Corridas

No DcrbyCliib

Pefliu'enlí''l,C|í,!UCUla Ü lris|t,! m,,:1 í'»'6n I
• is ¦ i ?,.. ". hl*1", a'ism'- deseonsoliiuUQmais cuiiuisinsliis dosrol spurlsiiieu.

Tcnd
IlU-lite

ceforço abatido pelou alliados. r"V0

a da
Dr, Go-

porque iiiii.
litica. Nfio sei ÍFmbI dülto^W0 .In po:
reconhec  Si <¦ t ,- 

' c„ 'çio,',.M st,|'oi

cia, promovendo a real saci L l... "."'
1'ossfl.n traxer ,. melborilf^^no_Í_ X_tt™i siluação,

é tainbeinser nem pessl-
:' ¦ onn«iicn deninsiadM? Nr° ¦dc-s<uUmo

a<iui ficarei. Ir

Incêndio no
Versailles
pauis. :

plOSÜO llii

aerodromo di

!0 (A NOITi.i — Deu-se uma c\-
,, Parque do aviação âo Versa liesO fogo l.ropaKou-se depois «OS «aI. õeS seis''"• «mnes ficaram daalnildòi. ^ffi!» "Jg

prc-

que, si não ó das melhores, nãodosesperadorn. Não devemosmistas nem oplimlstanem
0 Senado,

grupo
lihclcs
O pa-

VO, reinai ou o Dr. V
.,, indo liara'niínillo, como meleirn Soulo

mostraudo os cúmplices,
'¦'¦"«¦•.".d.i.1,, seja-pXilo fU'e 0-pnrl,B-ta«

!z^i,:y:«»^. rfwr-
,, . '."'ast'-f-alas nau existe um:,—Si ni — respondeu-n

Lacerda — mns c:,sy
caução no Tbcsouro?

»s o Sr. Maurício de
-.Hereê. apenas ;,^rcm..r%^;!,S

, Alas. vamos ã pa,la essencial.

Impostos e mais
impostos!

Por onde desapparecem asrendas publicas e os sacri-ficios da nação
Si '

(.. , ¦ , ¦ r'nu destruídos, Oulros
&s«nruitadSocse.rlft '"w-toStfs
O kronprinz não está enfermo

YORK, 20
sinentc

alguns .ioquaes
Vcrdunx'

Em Gorizia nada escapou!

NOVA vuuk. 20 (A NOITES — i , ,ffi=^t.S::;1sí;^^Êr-•
a°en?osTaey„iot^,1Z-1^«'^

'. i"|ieni, jiioiiimctado n professorano crime do rapto, absolvendoenii.pl cidade ,|o estupro, „ Von.
mrn 

',% 
r" ,ÚU ,'st' A"nl'on"°" l' recorreu

Em resumo, diz o promotor cm suns ranOosquo ornamos publicas, nn esperança d 
' 

. ue
S rMlffiXft.nc.SÍbí,cld!,drC ,,n° ",il,s S Winarâ" ,VníV r"c,oa lil1' Inliiiiiiiiites:
•u'eus;ld.,"liiA,""'>l",u'i (c0,u.n Improiiunelo dancçusnun Olynipla do Araujo Ccitiihç do estupro, pelo (pu',|
bnídado" u, 

ü*- ° ""ssuc ««lUúdlwi responsa-
; ' ''d'- porquo me parece quo deante dn sua•ii» ui ris., na «uni deu Instruo \s njlnu-

ciosas nn o,,}.-,, réo, revelando haver o o
n?;:,^1"1"1^ ""»» croanea «le 15 qnúosli.iin \eiicer a ,.,unlar materno

«Macisle; om Sí« N:ii«l.t c em !l

'irrõa Leão di,
foi tambem d

se-

íouvcsso 110s'lo de fazer nao

Calogcrns, j
estabelocen-
s vendidos,

na fraudulentamente

O Sr
de l.r.oo

par iiineni.-ir

e oulro
Paulo, sc

coincidir co.

de
o motivo
gundo o.s

imposto
do lucro da

dados de seu
e,

souro.

.)orõm, reduziu n receit-icontos para 800 contos,
cuio' numeTf r°'m 

'A biM™ -nui,,,,-,iii.i» niiuieio a Companali era.
Como lenibrnssciiios áquelli^7a\tUls7L^ »nn*c ; v»

õs~encim«5o?Ssfif "T^a 
P'" "T^

OhVballiodesseAn!^;/^,^'-^!';,-

aòT'K,M aí,Í,Ulu; !! venda dos biihe e
A ;V«.«2 isr tr,; íítís.-x,- -jj
^0,Nc,n0^'n.n!CI,lü * .taPO-to. «"«"The'
lolcrin de S
3'ClalorÍO, coinoiilii- (-,,.., ,, «*fl,..'¦:,.;. >» ,i

nes apnrelienderaiu 700 bilhetes dali cn!,;
nf'K 

f0i' ,,ec;il,iail« nelas loterias dosul, em requerimento dirigido oo Se ÍAiA,,"rna,.onde »0 dizia que „ne,mip?nl, â fcfii
pre-hè ielo, TttWS-m)el.os dc'1(>is do ap-

fiscaes d. Companhia, que não
*rar os prêmios 'U'S C°'U0 "n^nvam co-

de Vécei ,i„ Tm?Uend0S' SCIn «"m'nuição
Asn ¦ Thesouro, concedeumesma Conmaiihju de fraudes

teè^&târrpisr.
«ViSsass rinSt*.-

I neérdf'.,!""' 'V'S (li:'sc ° Sr' Marido
rámstol lfiiJt0U ,,tnr f-bmdo de quesn n,,osto de 1H(M, 0 „,„. I1,llito ^I ensneiio I-reire, uccusadCiucstão de loterias, foiministro de Vbn-

quizer fio;
'o inquolificãvci

necessário gas-

ra o que oceor-

momento aclual o propo-

fundos nos lôncis" lis Danaldes^l'T '^
secretarias das .sua, Anfs S 

,u° S!,° Hs

SeSndío^^cSr^ V-feíTT»,,»0
JS 

eom as suas disp^dKsstafseíre:

Alas... não é possível. E'tar o despender...
Si, porém, o Sr. presidente da Republica

«-*: S-cUC°âttenlen,pabrnrratn,nCn,° doí
ro na secretaria dn Câmara.

'«í-ore e lais ás „ A'^ 8p«»Uflcação pro-outras Xr Sg ftddiCÍ01,i,e5'
Wftll^iP1*'Pois o eucarreffndn ,?f' ¦ °? «ddicionnes.
são de SÇT-odd esí^ ;Usor a ?°m?li$*ccão  ir,„, „ • e->1'1 " 's"íl tiniea fun-

quando se reúnem,

LONDRES, 20 f\ NOlTKi — n - -

eíi,GoíS1Lc:,,ruin,m as WoSccí.^:mfigpámT&VUtt ,.!S" ^leiuirtlíte-^W1™ n»»"erosos palace"

repugnância en fugir do. agindo por meio de cnuscllios im-• or « ,¦ ú{> 1"vsli«i" lh su" nulorldnde doolos.sora, n sua lesiion.subllidi.do(iiKia ns conseqüências da sua Inl
Valo a pena tiansere

poro boa elucidação dapcttial-ro im processomnnuscripto
Iclllgivcli

ml«£U"S^7.XSn!.^''•'¦\••'¦!^¦¦^^^•'Mn^

está sol-
rvciiiüo Im-

ver o bilhete, não só
causa, como pari per-impedindo que por sera lajns, possa ser tornado ii.iu-

c
da
U>,

venceu
Iinngo,'1'enipo, 

flil".
1'oiile.s: 188300| duplas. 23Í000¦f «n ponla pulou, na ,,0„i,, co,,rc..f.nno por Ires cornos Maoi ,|o. |-"„ -A ,',',2sempre correu Nnldu, que foi '•¦""'"corpo do iiiiaiio. Sicilia, quecolro, esmoreceu na cliognda."' jiaio - l.niio ,„el.os _ con

uno), D.vnamilo (D. Ferrelru). I

em viagem
aeiro |íak.a ?¦¦¦« dSlCS

-:* f-jojo do Ciru,

segunda n mu
correu oin toi-

. çituziímo, üo (A N.01T,,líoje esln cidade, iis o i,, ' , ~ , !»»¦
'.«o nh vã,, 11"s,;l,,fl.. - «ws s„a?itCd ,,,,s orfl1 ¦•

director,In Central o Vu8íuxllíp't,|r" °

Tussa
1'lioa o d,, IJsínJÕ.çnmenlo dn pedramodelo da

aqui

i-
Lm.

dos

ÜELFIM MOREIRA SU0
AC-

E
leram: [cc-

(Ji Couli-'- Voilil (A.Silva), carielln íV." n« toso 'l.ohei 
g,ffl A'bonrç»), Escopeta (ZalnzaO^o^Bií (D

om I.e \' oi in o em

Aristides — Vem hoje, som fnlla nnnl <¦,nilllm casa, ãs «10 horas da i, iè''' inh' lesembarques em Anchieta. vem „ pé de )eó o-ro o quando cljcgares aqui, entra p ', lcri'cC0
TJ^J?J^° ll(* «"». onde esteve o B ã

Morreu o general Cartella
.NOVA YORK, 20eiani do '¦ . -. (A NOfiíí) — Aiinim-Roma que o general Cariei!rcu, ha Ires dias, nosquando, á frente da

tu mor-arrabaldes de Gorizia,sua brigada, dava uma

i .Taey está doei-
filo acho iioi i lo-

pois eomo sabes, ella
portanto, acho mais con-
para a serra de .Maxain-mora o Custodio, quo não se"desde (juo levem unia

carga sobre os austríacos.
Parece que o «Síampalia» es-lava cheio de tropas

NOVA YOBK, 20 (A NOITE) -italiano
que '¦¦'.3_Sí_^"2_«_bíK
outon ços, e que estaí-a no* rviço dó ílovir"

i com a boi'1,1.
Traz um bom capote, pois(lido a fugir "hoje mesmo".

ynl-a para n Realengo,muilo conhecida lãvcnieiitc que a levesbomba, poisnegara a rccebel-os
carta minha".

. eío"!,','!". 
t'1'c,íi"'cs ««O, Pula a minha

e sln V 
° U'!" ,,0ln 1,0,'1:i tl() fUIldO,K estou esperando, vem disfarçado" e si niotumores Ir para a casa do Custodio, nr-anjnogar que nao seja Realengo, "e nem tomes

Pelo exame de fls. ficou demonstrada n
it' ? deSSC .!,illu'tc- «"''tUlo peloucstinatario o co-r£-o,

Oro, si Olympia, vencendomenor

Venceu Cnmclln
liiumpho.

Tempo, 100" A:,
Poules: 829C0Ò5 duplas, 53ÇGOO.i ulou na ponta Dynnmile, seguida do Tri.umnlio e Lohcngrlu. Na rccln 'do 

tanni tvl a neliii occ onou o, successlramente' dcr"o.ühenKm, o Trlumpho, para alacaunmito na recta do rio e dominai-;,rada da recta de chegada. Uma vez nn ,-.,-Ia, Camclla venceu fncllmcnlo npos. Corrido do alcance, Lò Volchegada, obtendo o ocguiidi
po de Trlumpho, que10. Iccborg ficou parada,
J" parco -- 1.000 metros - Correram!m l'.. Rodrigucz), Idyl (Cláudio)(D, l-crreira). Monte Christo (DMiike Monoy (A. Olmos) o Barcelona
Venceu Malpu'; cm

le Christo.
Tempo, 107"
Poules s 258400; duplas, 40SOOO.Malpu pulou ua ponlaza c Monto Ch '

da Hepublica o , o Ê,hd,, nS,.s- rP"sfdenles'ispo diocesano, dcMtndní 
llm'cl!,n;.' ,i;' Mede,

Delfiu, Morei,.,' ó S'r, „^J5*T?,nr,M.«l ' Dr

bosa
chefe

l)y.
na cn-1

vez nn
.por quatro cor-

investiu nn
logar 11 um cor-rcacclouou c foi torcei-

Mí.i-
Mcduzn

Suarez),
(Lc Me-

Mon-

bcnçflo solonmo foríeiüT líoiTV.i P0''»""*. A
o «r. dose i.uiz l.a, i',','i 

° 
&;„°»™«no Dr. Josú PIcovoil . .' J.u'lcí,lll<> <•'-

'daNncfloode Ml. ns 
Qo 

Dr"Ult,?im ,,os
'grndeceu animllnir J!1t1™{c daUeiiubllcn,

A cidade estásondo enorme
povo

Deli;
UO Sr.

nquellas saudações«"dlvamente orn«men»a(i„((i" mu.to"ro°tóW0J?.°i.!Ltal.- l;'«" tandã
mando <>s nonios dos'Srs'"'«?' •'!" 1 lli »« ,;"
1'ubliea, ,|„ Estniln o .1 R^lde.itss (a lie.
Sul-Miuoim. l""" l l,,,s dircclores da Rede

Esta se rcolisnndo o b.i

Mcd iizíi c eni

seguido dc Modu-
celoniremM.d"n\t,°- ICSIC í0i ,J:,lkIü P»' I;'< -cuona e Mafeo Mone.v, para reconquistar acreu «« "fvao 110 final da recla do uSraly"quo ;>;' .entrada da recta final Mcduza c Mo tôChris o investi,,,,,, sobre Maip„', sendo Ete Christo encaixotodo pelos seus dous à -
JKl°lü. ™&™m MniPu' vonemf com

toi SCLÍIIIIíIm ......

Drs, Wcnceslfõ D z e I é?f „ 
c\?M,,!wWo ;;oS"SSS" Pfh  ,-„ MimiciiS*:'1"" C S"ilS

«negou no meio da „,,, •..„.'
Cruzeiro, trazendo o eu In r ..'' i/c "'• düIa cidade. „ nun v ¦„ '«"dhall dantrel-
football eom ^tlST'^ ^ »tc_ do

dim publIco.m,,iSm'-SC-<i '»" concerto „o ínr.

cou

resistência

pura
rios

grnnac.
Outro vapor hespanhol torpe-

podeado pelos allemães

A Hcspaiiba jã perdeu vanore
fGOde",nisdIc50-0?P tonelnl 

C
pelos submarinos allemães.
Como e quando terminara' aguerra

LONDRES 20 (A NOITE) - O conhecidomililar, general Chovflis, diz

a resistência da...c.mi- com a sua autoridade do mestra, a in-d ms.se ao rapto, mas a ncomp..,, ,„ e' 
' 

x ,ah.rigo seguro, onde devesse '..ardar 
u snn.'""SJK, lo consentimento"4^

- 
-- . rei hsayao do casamento, e o namorado,iiiui mio a vigilância desse abrigo, levasse n

âtrXn^ii;|!;d?,d,,,,±.^fcAxi-''^-

ssforço por cabeça e Meduzncs quartos de corpo do Mo
?rF?°, T lÁno met,'ÜS ~ "Correra!

cha (abata), Duque" <A. Atonst) 
lffla 

(F(Setíno1Um,h (,X FC1TCÍ™) c ÍSlffi

1" hoii,s 11 12 !,;,,•« 1mo o posto zoolccl
gu.rn.n
rão (
noite mico, devendo

s- Çcsln cidade"llCi.-.,. , ,dc V|
ahi ellc.

gea c em Dell;

eom o lo-as, torpedeados
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Ambos os jogos, isto é, tanto o dos primei-ros como o dos segundos tcams, tiveram anssislil-os grande numero de pessoas c foramtprlcs c cheios de bons lances. Terminaramcem o seguinte resultado; . Segundos tcams:
Boqueirão — 0.
Mangueira — 3.
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Boqueirão — 1.
Mangueira — íi.
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Andarahy — 2.
São Clirislovão — 2.
Segniii-se n dos primeiros tcams. Ambosos coiilendores lutaram com enthusiasmo

pela conquista da victoria, nolaudo-so bellasperipécias no decorrer do rnatch,As investidas de um eram respondidas comas do outro grupo, sempre forlesnadas.
O encontro terminou

soltado:
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Florencio Rillo
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¦
n u.r \°.,?' * larde, a Exma. Sra
n'K S JOSEPHINA CAMPOSDE AGUIAR, umã do Sr. EduardoMana Campos e lia dos Srs. HenriqueGomes, do Mattos e Júlio viveiro.Brandão. _. .; n-a03
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Notas de Musica
60I.GQF.0 l-vtll.i SnlfllldO

To mio feito 01 ioiis estudou dc emito no
Instituto Nacional ile Muilca, uo eiiriQ do
|irtife«sur Anidro llnrroto, n 8r». Lydln Sal-
1'idii t\ nem nenhum fnvoi', uma das nossas
mulliorott ciuloiíH, Inibida do viva Intelligeii.
Cia, itpprehimdoiula com facllldtido o pensa-
11,. ..• , du compositor, cila poime umn voi do
soprano di-.im.ilico extensa, volumosa, de hei-
In timbro, lem a 1e1.plMi.ib> larga, ciiilllo ou
sutis sem >i menor esforço, saiu» plmisenr o
articula com iillldex. lie torto que, pommldo-
ra da dules pouco rmniuun*, não se compro-
bondo i"i»' quo n Sru, l.ydla Sulgado Ido ra-
raiwalc •'* faü ouvir oiu publico, Nilo lenho
mesmo filia da data do seu ultimo concerto,
Icinbraiiilo-mo apenas que, depois da minha
cnnforcneln sobro mímica nossa, feita ha um
mino, niiiien mais iw-e n nra/er de o ouvir
cantai

lluiilem, liiiiiiuieiiie a diMincln cantora so
resolveu a dar, m> lhenlio Municipal, um con*
certo com u collolioraçfio da orchcslrn da Sn-
cli'i'nilo do Concertos Syinpliouleiis, sob a re-
(tcncln dn A. Nepomuceno e !•'. Urugii. A pro-
va da sua bella escola ell.i .1 deu coutando,
sem mostrar fadiga, apezar do não eslar alu-
dn do lodo restabelecida do um resfriamento,
nada menos do cinco orlas, quosl todsis exl-
Kl min esforço, ..

Por certo, o progrniuiun •»» cnniprelieniii'!
mias .le opera, mas ao menos houve cuidado
11.1 sua escolha. <)s nossos .•nmpiislloros cs-
lavam representados pnr Corlos (lumes, com
dui.it pequenas urias do "Comleir", opero que
na ultima versão, passuii n se denominar
"dilalia"; Alherlo Nepomuceno, do quem foi
ouvida, pelii primeira vc/, nn nova versan
amplia.I.i. a nvl.i do llosllii, de "Arlcmls , 0
r". ltra.,a, .'.im dous fragmentos dc .lupyra.
Além .l.i celebre arla d» "llnliihn Sabá":
•'Plus grand dans sou obseiirité", unien cou-
sa que sobreviveu a essa opera do (lounod, <i
Sra. I.mIííi Snlgado uns fez ouvir uma ária
Inlfressiinto da "Vestal", a opera mais ce-
lebre do Sparliiil, que a escreveu cm francez.
Hcpreseiiladii em 1W>7, graças au apoio de
S'.i|'..,l ...i I, que muilo a admirava (elle, Ino
pouco entendida em musica!), a "Vestal

leve n..! i menos de HH) representações, exilo
csie hoje ini|iossivel, f ,

Como trechos orehostraes ouvimos -a uru-
ta de riiifial", lalvez n mais bella nbertuni
ile Mendelssolin, o a prodigiosa cavalgada elas
Wliiyrias. que a orchcslrn exoetitou com
vigoi'. , , ,

Esperamos que a Sra, i.ydm Salgado, a quem
o pubiico iippluudiu com jii.slifieado valor, nos
ilé breve mn iveil.il de canto, cm que possa
mostrar o seu talento como interpreto d-'
canções e ele "liedor", cuja literatura ó tão
vasla, tão rica e lão prodigiosamente interos-
sant'-'. — I.. ele C.

. 188»—.

Gabinete E lecfons Qsnlavio
Praça Affonso Penna

( Esquina Campos Salles, 63 )
Eíí». AgnaSSo Cerrjueira.

O AS a ÁS 5 DA TARDE.
¦ «t-» t». 

A estrada de automo-
vels para Peíropoiis
E' para o publico uma grata noticia a ele

trr sido assignado enlre o listado do Hio c
1' Dr. Alberto dc Oliveira Maia, e oulros, como
concessionários, o contracto para a constru-
cção o exploração dessa tão ambicionada via
de transporte, do maior interesse c connno-
díiliulo para o nvultndo numera dc pnssagei-
ros e "habitues" da prospera cidade serrana,
e qnc h'1.1 nlil será ao intenso trafego ele mor-
endorins entre Potropolis e. o Hio, trafego,
qiu certamente se estendera até Juiz de Fó-
ra, ao longo da União — Industria, cujos me-
Ihoraincnlos, parece, já ficaram resolvidos
jieleis governos ''••• 'l«"« '•'¦.••mini interes-
sndos.

Os conccssiouario.s ....;.-. uiiiuium construir
pnrn Mngi e Iguassú' d.ms moines que irão
impulsionai' a Invourn na fértil /011a ila bai-
sacia ..lo listado, já agora saneada e cm con-
llições de vir a ser o principal empório foi'-
uçcedor dn nossa capital a fadada a se lor-
liar um imporliuilissimo centro do exportação
de cereaes, já pela notória liberdade do solo,
já pela sua situação privilegiada, ;is proxi-
niidndcs do porto marítimo desta cidade.

Não ti difficil prever-so quo .1 ligação ele
Potropolis a Therezopolis será uma conse-
Qiiéiicia natural da coiistrueçâo da estrada
tronco entre Potropolis o o Districto Fede-
lal. O listado do l\io, irá, assim, estabeleceu-
lln .1 sua rèelc ele transportes nulomibilinrios
que, em casos como esses, concorrem vnntnjo-
Bíimcnto com as estradas elo ferro pela bnrn-
les::, cominodidadcs o rapidez quo podem ga-
rantir aos mesmos transportes, contribuindo
ile n 11. modo cfflcacissimo para o dcscnvol-
vimento ela agricultura, d:is industrias e do
çommercio nas zonas por cilas servidas.

0 que se passa I
em Minas

lnrormac-.es <i»s correspon-
dentes esiu>ciac«

ú'\ IN01IC

ALFENAS
IM.i ue-.ln chiado o Sr. coronel .loso Cm-

liiilln Dias de Araujo, fn/endelin 110 muni-
eipl.i de Cuidas u deputado ú Cumaru esta-
diial.

 Seguiu para llello Horizonte, em mis-
são político, n Sr. major NicoIAo Coutinho,
membro do dlrcclorlo político local.

 Peslejoil, a lU elo corroilto, seu nu-
liiversiirlo nalalicio. o Sr. ClirOIlfil .losé lleli-
In Xavier ele Toledo, prcsiileulo da Cajnnrfl j
.Municipal.

 De passagem por esta chiado, seguiu
n 11 dn fliidiiiitc, paru Snnlo Anlonio dn Ma-
ehiido, o Dr. r.ampos í.iina, clinico resldon-
te mi Capilnl Federal, u qual veiu em visita
a seus prujjoiiilores.

IJAI.PIvNDV
AS IU..VDAS I'1'fll.lCAS CHI.SC1.M... —

As rendas municipaes melhoraram lias-
tiinlc. Na colleelorin osladiinl a arrecndaçilo
de Impostos so elevou ti •IOi(Jf)0$997, 110 1"
senielie do corrente exercício, eonlrn 
ai:!ÍOOull.'IÕ em eguiil período de lí'15, veri-
flcando-se um excesso de 1(1:1003058; os do-
p..silos subiram n !I5:!I35?11.1 contra 
llIjlHIÍODIl, dando cm resullodo uma dlffe-
rençn a mais na importância ele '21 :.10.?2()1.,
Na colleclorlu federal, .1 nccrcsclmo foi no-
lavei! houve uni niigmenlo de 8:02-187.10,
leudn sido dc 5:051161511 a nrrceadn.iio ein lj
semestre de 1015 e de i;i:'.iJl.--V:iii n d» des-
tc anuo, \ renda loial dessa reparlição em
11)15, já foi e\c.'lida, pnis Importou apenas
cm !):7lfl!<.l!M.

Iius!'i:i)i:.s — listão nesta cidade, o Dr.
Manoel Viiilll, dlrcolor da secretaria da Sc-
giirnnça Publica de S. Paulo e nosso conter-
raneo. Meml.rn do Insliliito Historiou ela-
(iiielln capilnl está o !)r. M. VIottl ulliinaii-
do ti in trabalho histórico sobre Baeiiondy.

Vindo do llio. paru gosar ns delicias
do nosso incgunlnvel cllmn nchnm-se aqui
.. Sr. Ilcyniilelc) Monlciro e as senbnritns
Waldcmira Monloiro e llcorgiiin Marinho.

.mi;i.iiíiii.'.:.;i-;n"i'os impoutantus — im-
i reco estar assentada a cronçào de uin.i .je-

cursa), nesta cidade, do coliogio Pedro il, .1-.'
llello Horizonte.

Vne sei inaugurado a 7 dc setembro
próximo o missa jnrilhh publico.Será douli'1) em pouco dolnda no luz
clcclrica .1 florescente linoruzllhiida, deste
município.

Acha-se em adeantado estado o ser-
viço dc consliucçào d ti ponlo sobre o rm i'al-
me iras, que ei.ria esla cidade. Deve-jo este
melhoramento á boa vontade epie cucou tro 11
dn parle eio governo o nppcllo do ngonlo
executivo local.

LÍVROS NOVOS
Gnmnllol Mendonça ocaliíi de pulilloni' o

«en livro du »ci'mih "Magniis Doloi'". CiinllO*
cu-se liem, mis nossas nulas llterarlns, a ar»
to do poeta das "Vigílias". Do rnmiiiilleii

inie vila era. i) quando
un npiiarecliucntn do
seu primeiro Ir.ibnlhn,
piISSOII il pllll.i nphlea,
011 i|iit|s|, u.it, nuas
duas ultimas obras —
"Meu livro" e "Mn«
gnus Dnlni'", Rsto, so.
I.lelllil.i, >.ei iv. pira
ares dc plilliisupliiu c
phllosiiphia amarga,
dolorosa o irônica.
Mão de achar pnr nlil
fora que ítatnallcl
Mendonça forca ' o nn-
tiiral, q humano, o
simples — o liielu cn
nilc pura, e é isso uma
verdiule. Fica, porém,
flagrante o grito da ai-
ma levada nos oneoii-
Irn.s, na vida. em bus-
cn da piriVIvàii o do
fclleldnele, o qual se
vne. quebrando a esmo-
recendo, Inngn c fun-
dn, nos conto o quinzebons sonetos que completam "Mngutis Do-

lor"!
Cnpplonch triilinlliou pura "Magniu Do-

¦ .¦¦.}.<. Av wmtt

CuiiHiliel Mendonça

A festd cJcis arvores em
Minas

ela In-
minei»

ill/.-n.is o
ontrovlsta quo

hegiie lluh.iH

im-
ouvir 11

iir-
iiiln vez

.11.11

.d" iiimi bella "ci uvcrliire".
* —*^iíC_**^-^-

Drs.Leal Jiínipre Leal Neto
tinpecinlisln.t mu 0. cuca» dos olhosj ouvidos
nariü o garganta CniiMilIns de 1 hs õ — H«
suiiililín n. (;!).

Um appello a Ruy
Barbosa

v_^I»tr»—_._

T.OLÜOL SOSiX
tiifalli.cl nas tosses mnis ciu.:is

¦ ¦ -ae>_~- »-

s carros restau-
rantes da Central

"Sr. icihictor da A NÓ1TI3 Çaulaçívs.
Ailtbo de ler nesse vespertino. .; propósito da
iT.lcriiiiiiiiçâo. dos chrislãos, u fc.o, fogo e
leme, mn uppollo a» maior de lc'.òá 0.1 bo-
meus da iie,s..ii época — Ituy Uarbosa.

li é lambem para esse inlcllccl.. il f|iic eu,
cm nome i!>.s syrios aqui reside '.-, chamo
,. bcucvoln illlcliçãn, pedindo o seu i impara-•.ei apiiii» i.arn ipiu aquelle.*) homens q-.ie Imbi-
Inni enlre n liuphrates o o Mcdilerraiuj p ;-
sam ser nprovisioiindos.

Iv' n Syrin, cniinoiito Sr. Ituy Bnvliosn, são
dons inilliões do homens epie vem pedir a vos-
sa Intervenção, junto nos govj"iios allomâo c
liiíco, para cpio essas pntciiclns eonsinlam que
clles sejam abastecidos dc viverei.

li' nn antiga "Hcrylo'' dos Phcniol ¦ que.
bojo, depois dc mais eic 8.000 anuas, linver
llcy decreta: "epie as mulheres são vendi.' s
pnr mil réis, hão podendo s. .• 1 niprinías
pelos chrisluo sob pena do serem niortna im-
mcdialamciilc, s<'i o podendo os inabcincta-
nos",

li' essa a maior sclvngerin .le todos os se-
inleis.

li sendo, no nosso modo dc pcinnrj II. 1 • Dar-
Im.su o único que poderia livrar e...cs .01: -ns
do chãos onde i'S(ão mcltldos, esper. mis (pie
essa .\Hnin yoaudo até aqucllns pnrnge.iü vi-
tc o cxlerminlo quo por s. 1 s reina.

Grato pela publicação destii, r.nbscrevo-e,— Leitor constante desse vespertino.
Sitio — Minas. "

"¦ _<BS^(aeii »-

l)ii. ALCÂNTARA GOMES. Tuberculose
Itoilii^o Silva, il. Da 'l ií<.". — |lesi lolón, í'J0 S1!

Doenças do apij-.ire.ho íSiges-
;Svo o do sistema nervoso. —
[-.alOS ii. — Dr. R-zn^ío de Souza
liorpBSJ Oja josu, v;. as ,|,

Um caso que está sendo
ma! interpretado

O INQUÉRITO NA rilb-Gf/t
Nn 1* (lclegncin auxiliar coito um inqueri-

to sobre um facto ocenrrido 110 8o districto,
c quo tom sido mal interpretado. Koi esto o
facto: estando de serviço o conimissario Ari-
rios Tavares, o indivíduo Gastão Alves de
Souza ou liaslão Alves dns Santos, assás co-
nhecido pólos distúrbios e falcatruas com-
mellidns, o quo já lhe vaiou .ser siibmetlido
n exame dc sanidade, foi proso. Na delegacia,
após insultar aquelle coinmissnrio, recusou-
so .1 ser revistado, sendo recolhido ao xadrez
com o que possuiu, isolado. Móis tarde, foi
;'i^ sua procura um advogado seu parente,
dizendo então Alves que fora furtado pela
policia ciii 1K1Ç000, o que já eslá apurado
so uma inverdade, 110 inquérito referido. O
advogado^ pela forma incorreta por que pro-
*«dcii, foi cnnvidndo n rellrar-sc, o epie fez,
vollnudo mais lanlo, n pedir o inquérito que
já foi nhcrlo.

•Mgiuis jornaes, noticiamiv-o incidente, re-
riram-se lambem ao coinmissnrio Pericles

como se nclinndo dc servido, Xâo

O perigo dos camarões e a
modéstia do menu

Um avança que o Sr. Arrojado
cieve extinguir ,

Os carros restauranlcs ela Ccnlral sãi 11111.11
droga. "Moiiii" pobre dc iguarias, mlngcUdo!
de tempeiros, arranjado á matroca, os ai-
iiiíi.;iis c os jantarei desses carros nunca dei-
xnm ti vulgaridade do bife n cav.illo, elo ca-
inaiào com abobrinlia irtiguá, que os 1 ..ssa-
geiros, ajudados 00111 unia . -picnn ;)¦ ,;*.o dc
arroz (epie dá bem para liu.tar a fome de- .11
snbiá), vão ciignlimlo sem masli;* r. esign.i-
dn o pacientemente, Quando, porventura, sur-
gem 110 "menu" \n\< repicad' . d.; pc.-nil do
porco.n que 11 ironia do cozinheiro chi a gaiata
denominação ele "lombiuho :'i mineira", em
unia mngrisslmn lingüiça com um lutú do í.i-
jâo — ha um nva.";n, Mas nem todos pn
ge" s conseguem gosar desses acopipes a.1.1-
rnveis, porcpic o chcfo-direclor do comboio, o
siib-chcfc, o s... ,:leiite do suh-chefo o l'.j.'1'ie-
(¦• o mnis o 1", o 'i", o U" c o ." coivferc '.
(talvez ns guardii-frcios tainbciir) tíni prefe-1'cncln.

Acontece, porém, ffUC"ucni sempre lia uma
escolha crilermüa na compra dc. sos alimentos,
resultando d;,iii, lá uma vez ou o .Ira, um ] in-
eipio. Óií envenenamento, ('.ousa sem impor-
tiulKia, como so vè: apena: 11.11 principio,..
Ainda lionlcm, no rápido pauli.,ln, o )t. I'. 1,
o dia foi dos camarões com , !.ub ri ilhas el'a-
gua. Depois elo almoço vario; . issageiros sen-
lirain-so mal. Passada uma hora. notava-se
quo alguns vomil 1 elescsper.1il111.-uic, l'm
medico, mocinho viajado 11 . hospilacs 1 .vo-
licus, diagnosticou com preçis."j:Principio dc envenenamento 1 li são oi i~.-
marõos com abobrinhas diigiiiil

Ilotivo um zmn-zuin. lin.i seguida, um rc-
lioliço: nquellcs que haviam comido dos ca-
mareies, quo ate; então não davam nada ce si,
começaram .1 sentir, depois elo ding: :stico,
dores nas "."nas, nos braços, no e.o.so, .::\
Ioda a parle do corpo. Algumas senlniMs che-
garam a_ lembrar o Padre Nosso, o Torço, a
Avc-Miiria, Mas o medico reccilou:Xâo se assus.lem: uma cousinha do nada.
l.m pouco d'agua minorai, o issarú tudo,

Beberam-se, ,1 granel, águas minernes o tudovoltou íi calma, Os terços fo.nm rcsíituicios
a tranquillidade das sacolas, findaram-se ns
Padre Nossos e os cavalheiros que su ínanti-nliain postados ás janellinhas do carro, espe-rnnclo a su-» «i>v voltaram diseansndos aosseus respectivos logares.

Morreram sem as»
sisfencia medica

A lubcrculosc minava-lho ei -a 'sin.i, 1
linda cspcrniiçniio dc cura, o fazciloiro 1
ro dos Símios Almeida deixou n Bahia paratornar-se num db noss-ns IlOspítaes. A pti c
gado hospedou-se ini pensão dn ruá* MiTrcc
Morinno 11. 198, onde hoje, sem ij,.-; o .•;„
Iisso nenhu 111 medico, fallêccu. Còiii guia
policia do I' districto foi o cadavór^ IKinsj
lado pnrn o necrotério,

—O11t.ro que morreu sem assistência: A:
nlo Thomnz .Rodrigues, proprietário da .
dc pasto á rua Buenos Aires n. 'Àiríl X A.
loncin foi clttim.idii r.ara soco:.-. I-o, 1
quando chegou tlndrigu.es já linha falia-:

-» •MÜlfrlZ.., (-

d. Ciiylro
é verdade, lisse conimissario não se achava
na delegacia, nada lendo com o inquérito
cm questão.

Ml. GOBOY-
Catlcl

•'iiiimiKoi io: rua .'¦cie"Ic Scjtemliro n. 00, .Ias
: llcsld.: rua Machado dc Assis 11. ;).",

_•—«£<»•

WJy?1-'-; fi?(ffi_iít;ê9 ^Ic^r-Wg* fH-mi$>n(r>

contra a Standard
-y !¦• Pretória Civel prop.;zenmi os advoga-

ctos Dos. 1 isher Júnior o Vicente Saboia umaiic-ç -y .Io .lomisilo contra .1 Standard Oil, soba pilegarno i»c epie arrendatários, poi contraiocom a referida empresa, do escriptorio sito no
prédio 11. th da rua Theophilo Ottoni, da suadireciona receberam uma carta pv:pondo semudarem clles daqucllc edifício, sendo o con-trajo considerado rc_cindido, visto quo a RoyalMail o ^iierin comiirar. Acccdeuilo, r-tienram-se. miicliiiido-so para oulro editWo, Agora,
Í,ndo os aulorcs ao escriptorio da c: ipresa pa-gar alugueis om atrase, foram seientifiendos
ele. qt*o o contrato não poderia mais ser con-
siderado rescindido, porque a Royal Mail de-sislira dc comprar o prédio e, assi'..-. quer vol-tnssem .r - sala, quer nío, contir ..-
riam a pagar os alugueis emquanlo vigorasseO con!ralo,

A' vista disso propuzcr.ini os referidas ad-vogados .1 acção nn 1» Pretória Civcl, deposi-uinlo dinheiro, chaves, etc,

lh\ Edoar Abranlcs"íra,,an,ei,,to da
... *» ' -' lubcrculose

jelo 1 neumotliorax — l.ua S. I.jaé J0«i as - |,oras,

Qali phüííí1 ama nota
SaSsa ® foi preso

Viajava hoje cm um bonde Octavio Fei-lal, que, ao pagar a sua passagem, dou aoduetor uma cédula de lü?, que foi porcslc reputada falsa. Por não su mostrai' sur-
preso com a nllogação do condnctor, Feitallornou-se logo alvo dn áttenção de um sol-dado do Corpo de Bombeiros, que tambémviajava no bondo o que se poz a observal-o.
bailando, Feital já se dispunha novamente
a passar a sua nota. quando foi prCso e con-duzido para o 3o districto pelo bombeiro.

A familia cio morto conseguiu perijijjsjjó

.o.s

iu-
•lie-

1.1I
sis-

da
>r-

líO-
isa

ais-
ias
•hV.
da

iH.neia (luru uizer o emerro,

Í*'í mÈ Wè Kl \y fà^i
mm ^kJ.*' -Mo». ^i§Jw

Iiimpaiíoí' ò iioliíiof universal
EM TODA A PARTE

¦- »—«ot-i

0 âüsasdi© do iraooma
prosta doclara^Aas

O xadrez dn delegacia do ld" districto. flea-do lionlcm, á noite, hospeda o nacional Olym-
pio Gomes, que lia tempos matou com um" ti-ro a menor Iracema dos Santos. Olympio, cmsuas declarações, disso que o tiro que o tor-nou assassino foi disparado involuntária-
monto, quando procurava desarmar 0 revól-ver, receioso de qnc alguma creança fosse vi-clima de um accidente; que, apezar do teisaído precipitadamente do quanrto cm quoferira dc morte .1 sua vicLimn, ainda procurouum telephone próximo, de onde solicitou soe-
corros da Assistência o avisou do occorriclo a
policia local.

O Dr. Sancho Pimentel, delegado dò dis-
tricto, notando algumas contradições 110 dc-
poinionto de Olympio, vae submcttel-o a uma
acareação para depois, em Juízo, pedir ,1 sua
prisão preventiva.

.*—tígje&js-—*

Perdeu-se
11111 niiel com 11 111 brilhante lín cgrej.i doCarmo dn Lapa, esta manha, pede-sc a quemo tiver achado entregar ã rua Gonçalves
Dias, is, (luc seJ.a gratificado,

•^•í»-'

Foi visitar a sobrin
e esbofeíeou-a

O "cliauffcur" Adelino Silva foi boje vi-
sitnr sua sobrinha Adrli.i Fvancisca Azcve-
do, á rua Visconde do itaúna 11. 89. Quandoa conversação ia mais animada, surgiu cn-
Ire os dous umn desintelligencln,

Adelino, a um insulto mais pesado, deu
uma formidável bofetada na sobrinha, quebanhada cm lagrimas foi se queixar A po-liciii do !)' districto, que mandou prender Ofcrrnbraz Adelino, mettendo-o. no xadrez.i

>—«BHIH» 11.1-.

Roga-se A pessoa que achou uma pulseiraele turnialinns e diamantes entre a prain de
Içar.iliy e Canto do Rio o obséquio de en-
tregar no 11. $5, iinsia dc Icarahy. que serií
gratificada.;

VIAS URINARIAS 
"

ISyphüis. Moléstias das senhoras
lUstrcilnmentos urcllirnes (;cm operações), çiinor-1 rlióas- ehroiiicas, cystitos, byclrocelcs, impotência,

e esponiintorrlié.i.—Cura especial c rapielti peloDR. C.lIiTA.NO JOVIXE-Das 0 As 11 a .Ias _As5
Largo .Ia Carioca lo, sobrado

*aa"c_aansi______x!______3-__j^^ iw_____y_uc_«'_5-_j-_as_f_c_^^
*"¦"—"~" -——-*—«jf* Et*—» ——.

i©lr© © Imposto torrl-
tefai

S. PAULO, 20 (A. A.)-0 "Correio Pau-
listano'' publicará hoje. o desenvolvido rola-
torio_ apresentado ao governo pelo Dr, Luiz
Silveira, que esteve em commissão nas re-
publicas do Prata, estudando .1 importante
questão do imposto territorial. Este trabalho,
publicado no Brasil pela primeira vez, já me-
reeeu n^ npprovação da Sociedade de Estudos
Econômicos dn Republica Argentina, que cio-
giou o Dr. Luiz Silveira, seu vice-presidente.

rvIÃTES-íi-L ELECTRIC©
Lâmpadas econômicas de 5 a 5o velas

a i.>too.
1'HIHtOS DR E.\C0.MMAR DEO LIBRAS COM
INTEIlIlüPTOn

A 288300
Rua ela Quitonda 11.45. Teleph. Central 1,130

Companhia Nacional de Elecíricicíaclci

Km sn.iuiiiii, pnr envaslilo dn fuMil
lUpeiuleuela do ItrnitUt » moehhii
ri fani 11 fesln das arvores
(leplilnilti ImiiisIo IVitu/, na
Millcll.imns do S. Isx.i o quo
'' 

seauímlo com nrdor o nosso projtrtimmn
loninllsllco, do Irníci' «ompro om rôco ah
liinuiles rinisiiH ii.iflouii.s, como, pnr cmiii-
nlo, a derem das floronlnn. contra a sua
Hilrloticii deílrulcilo, proeuronioi oitvli
Sr. Dr. 1'austo l-Vmu, um dns niniü esrov
,'.,i,l,.'. paiiiiliims dn grnndo entma, muro <> que

! pivleude iviill-nr cm MUI lOHr-n, a Pi-nim-
• Ho do fesln das arvore*, em Holpmliro dc*-
lit illllio, pnr oceasião das 1'csta.i dn lllilcpoil-
dencia ihi llnisll.

|J S, Ia. uns falou «lo se,,'ululo niOdOI
 li" scinpii' enui muilo üoslo C nleiírlu

que abordo II niai.ua (|Ul'Sl0O florestal cn)
nosso pai/. 0 hlllto-mC feliz l|llitllll0 VCJO que
Jornaes como o seu liali-m seiupiv, con
me/n o palrlollsmo, nesiu assumpto

is iuiorossitiile para o llrasll.
Além da muitas 011 Iras causas, mio devem

ser qualificadas do luie.loiuien, csmlndu, (Io
Iodos ns brasileiros, carinhosa ntleiiçàn o
uciinido estudo, rosoliiçilo o pratica inalcrifll,
estou plciiamcuio de accordo em colloror,
•iiima ele Lulas, a da Instrueçilo popular,
aliás assim iTiiuidn pelo eshidislu du inslrn-
rlvln, o Sr Delfi.ii Moreira, n quem, com jus-
liç.i, devemos chamai' o chefu dessn campa-
nhii iiaçlonal, 1'aréin, no Indo delia, quo tem
em meu líslndo, 11.1 Kovcrniiuça publica, o
amparo <Ui l)r. América Lopes, secretario do
L-li.do e verdadeiro nml|(o dn infância os-
palliniiii pelo llrasil eeiilrnl, nós poderíamos
oolln.iir umn outra, talvez dc egual valor,
¦ nb qunlquer dos aspectos que se a enfrente
nu estudo — n campanha cm defesa das fio-
restas dos Eslndos Unidos do llrasil.

Seria de nltisslmn patriotismo que uma
fosse reunida á outrn e quo so coufuudissem
ambas un pratica dos fados e do proteoção
nacional, mio «; verdade 1

(.'erlnineiilc, por(|iie, 110 llrasil, .1 ar-
vore é o verdiiduirn syinbulo du nossa rlepic-
/a o sem esla uno é possível inslrucçào e
l.iojíre :.so material.

domo, porém, o raio de minha aclividiidc
não possa nltiuttii' a todos ns recantos de
nossa Pátria, pnrn, como eu quizern, piau-
lar 110 coração do todos o itinor o o respeito
que a arvoro uns iuspi;'.i pela sua bcllc/a e
ullliilaelo, enlenili limitar, com mais provei-
to u circulo do meu esforço á capital de Mi-
nas, a cidade, pnr exccllenein, da arvore 110
llrasil, 0111 virtude da primiizin do sua nrbo-
risnção IncxccdivcJ. Lu eslá o quadro vivo,
lá eslá o scennrio para umn campanha junto
1I.1 niocldnde epie. a procura, ele toda parte
do pniz, como ninf/nifico cenlro ncndcinlco,
para servir de ponto dc Irradiação da pátrio-
tien campanha.

Assim pensando o porque lá já 111011 rojasse
na imprensa e fizesse conferências em prol
dn arvore, resolvi concilar, este anno, ns suas
classes estudiosas, professores c nluninos de
Ioda as escolas, para commoniornriiioB a in-
dependência do llrasil com uma pomposa
festa das arvores. Lm tempo opportuno es-
tnhcleccreinus o progrninma c eslou convi-
rto de epie o governa mineiro dará mesmo
um cunho officiai ás solciunidndes que ha-
vemos de rciilisnr,

V. Kx. enlcnde epiu não basta logls-
lar somente.

De pleno n.cenrdo, porque quem çiilzet
que a lei soja vivo em seu paiz, precisa
transportal-a elos códigos para o coração do
povo, lal eiin.l como m faz com :,.s sementes,
para a terra, pnis. t'o contrario, nem ns se-
mentes e nom as leis produzem frutos.

Nesle assumpto jurídico, da cfficccin das
leis. não b.i.stn a coercilividadc, a obrigalo-
riiilade impondo-sc pela inunn militar; é

j necessário quo a lei lenha o clnrüo da inslni-
cção, como o sol espancando as trevas, para
atliugir ns •-o-.is fins luminosos.

Eis a ruzáo pnr que cm um paiz dc eles-
j traidores dc florestas, de hábitos invetera-

dos do uso do machado e do fogo, que fácil-
j mente s^ esquece dns horrores dn seccn do' r.r,rdj'-lo, ó indispensável que se iinnin e se
| coiifiindani as foslns dn iiidepondoiicin, que

oceorrem justamente no tempo das somou-
loiras, com a festa das arvores, cujos ivlion-
Ios surgem em setembro, como tapete de va-
cindas cores, estendido sobre as nossas mon-
t.inhns o vnvgedoR.

]£' unia festa que oonia com a ornamenta-
çao da natureza u alei nisso o llrasil í- pri-
vilogiado. Siiíi emancipação politica nasceu
em engalnvítielo do liclle/.as natiirnes o que
raros paiy.es podem ler egunesl

Prccisamo.-., e muilissinio, cultivar o sen-
(.intento da nova geração, arrnncando-llio da
alma a barbaria contra a arvore, epie o pro-

o indígena não praticava.
Oxalá que esla nosst) palestra desperte cm

Iodas ns capitães dos iodados ti mesma idéa
o que o Hr.iMl. esto anno ,festejando o seu
(Joeíigo Florestnl o implantando um novo e
bellissimo costumo, faça ,1 festa da indepeii-
dencia com a fesln das arvores.

One eu si a '?
r— Quasi nada. Basta que cada collcgial e

cada alumnos das escolas conduzam um ra-
1110 para o coliogio e para a escola e que eu-
fclteni com ellcs e com as flores que colhe-
reiu, o edifício onde se educam e se in-
slruom, Os professores e alumnos dirão ai-
fiuniiis palavras sobre a solcmniiiade da in-
dependência o plantarão, nesse dia, algumas
arvores. Soguindo-se, após esse pequenino
labor, o_ folguedo ao ar livro, representado
em partidas de josos o ihinsas á fantasia,
theatrinho infantil, reeilativos adequados,
etc.

Dada n c.v.uberanein de nossa vegetação,
quando chegar o dia do nosso cenlcnario, cm
li)2'.', Iodas as escolas do llrasil lerão os seus
pequenos bosques, plantados pelas mãos do
seus alumnos o a Cosia das arvores será uma
feslioidddc nacional.

Será lalvez a mais significativa dc nossas
festas, si plantarmos especialmente o p.ío
brasil, quo ciou o nome A nossa Pátria.

Peço venia liara terminar c ,1a palestra com
osseguintes versos do illuslrc poeta portu-
guez Julio Drnnclão:

PI.AXTAK ARVORES 1
.')aom lom arvores tom flores,
Quem tem flores tem belleza;
Quem tem arvores tom frutos,
Quem tem frutos lem riqueza!

Feliz dnquollo que um dia
Muitas arvores plantou,
E á sua sombra, em sctcnibiv,
¦lá velhinho, descansou 1

Assim finnlisou o Sr. Dr, Fausto Ferraz,
a sua palestra, sob Iodos os pontos de vista
utll e patriótica.

Muito desejamos cjue a cidade das arvores,
a Arboropolis de Minas, a linda liello Hori-
zonle, tenha a primazia nessa festa, como
lon cm sua luxuriante arborisncãò,

0 segundo concerto do
Sr, Barrios

Itcillsiiiise limitem no Siillto iinbro dn As-
siiclaçno dns Liupiiqtados 110 (lonimcrclo o
segundo concerto do Sr, Darrlos, o prognwn-
ma du limitem era fnrlUilmo o foi exoeutado
com C1.11..1 ¦ brilho pelo artista pnrnguayn,
uinriiienlo ,1 peça du Mia lavra "A mlulin
inflo", onilo elle muilo 10 nppruxlmn de 'lar-
cia, A nàn ser nequunoa senões, imilto per-
(lonvolH, aliás, tmlo inciivcii as mais vivas elo-
monitracOoa do agrado poln assistência, quo
ern gelocln o dn qual fn/lam parlo os tona*
,l,iiei llii.v l)nrlionn, lípltnclo Pessoa o licr-
iinrilei Monloiro, deputados J. J, Calma, Mau-
gabolrn e outras poisou» do dostnquo no nos-
so inundo siicliil.

1'iira nos, que nprcelnmoi o violão, u multo
do júbilo vermos um Instrumento quo dol 0
umiio so npproxlmn merecer t. altoiiçtlo da
lão illustros personagens,

Confesso quo me sinto orgulhoso pelo sue-
cesso do Sr. liamos, honleui, niormcnto pnr
ver (|ue 11.1 seu Inslrumoiilo ella Ura effeltoa
que muito se npproxlinnm do vlnlflo, hnvendo
of fei tos cgimcs, Na mnrclm nillllni', cxIim-
progrninmn, com quo nos deliciou honloin o
Sr. IIíiitI.h, o eff.llo do tambor apenas dl-
feria do violão 110 ui.xln do cxcculol-o, pnis
e'i mais pratico, mais fucll 0 de maior effeilo
fazcl-o em unia cinda só, cncoslando-lhe, dc
levo a unha elos dedos dn míio esquerda, con-
formo determinam os mestres, quo monlani
uma corda sobro n outra. Assim, o cffelto do
Innihor, no meio de uma execução, torna-se
liioxcqiilvcl, Mas eslas ninharias o pequenos
defeitos llâo é (|H0 cmpnilUlll 0 brilho do
synipnlhlco o Intelllgenle nrtlstu pnrngua.vo
Para um artista o csscnclnl ó agradar, e Isso
o Sr. 1'ari'ios conseguiu, executando um pro-
grammn forte o de effeilo.

Hustachlo Alves,

Sül@a I®1
I 1117.111' IJK PAUIS, ilnilllü I

Pi.s-i.s rciluziilIssiiiias
Una Silveira Mnrlm* 127-tiillcl

Si
IliCS lll'l'|.'l.>5

O senador Ar.hur Lemes de
viagem para o Rio

I5EI.LM,"S. 1'auln
o senador
dn a bordo
casas civil c militar, membros do dircclòno
do partido dominante e comniLsiüo municipal
desta cnpltnl, nlím de grande numero do anil-
Kos o correligionários,

'li) 
(A. A.} — A bordo do paquete" seguiu lionlcm para essa capilnl

Arthur Lemos, que foi acompanha-
polo governador do Estacio, suas

^^MM^SIS?!!.!^^!^
Senhoras c senhoritas - Pcçnm A MUI

n.\ MüLiiun.
Tônico iitcrino, rc^iilarisn tculasas moléstias do
iii.'in, evita as eólicas da matriz, iu dores ngu-
u .s 1I.1 ulcro, cura anemia, chlorose, hemor-
rlingia, llores lirnncas n todas as nio.cstltis elo
senhoras. Peçiim ÁVIDA DA MKI.IIEK. Vidro
3^ÜUU. Silva GumosJi C. - flua .são 1'e.lro, 12. <^HM^*^iS55,i^3^^^5^-'''^IIPr

——-— 1 —tg»»» . ——

Roubo num trem
CURITYDA, 20 (A. A.) — Quando viajava

11.1 estrada do forro S. 1'nulo-Rio Grande, cn-
Ire Ponta Grossa e Knlre-Itios, o fazendeiro
paiilislii Sr, Cândido Severiano Maia, dc Ca-
pão Bonito, foi roubado na quantia do seis
contos dc réis, ficando impedido de continuar
a viagem o obrigado a voltar .1 Ponta Oro»-
sa, onde apresentou queixa á policia. Siippoe-
se. que os autores do roubo sejam dous co-
nhecidos jogadores que foram vistos 11.1 cs-
taçno quando se deu n ocoorreneia.
" ¦ *m*m •

irifluertoFreireSs^^vias'iãoila Mijoricorilla. Opern.
11 ri na rias

I!. Carioca, 20, soln-tnlo.

VIDA COMMERCIAL
 m

NoIiim o Infiirmnçocs sobre o movimento dn 110*4 7ki» çommercio
Stoeli» — No fim dn primeira qulnxoni do

mes corroilto 11 exlsloneln om trnplclies cru 1
a scgiilnlci enre, lilO.fiÜü snecnsi nssiicnr.1
lia.ilill snceuss foljilo prelo, aii.BHi boccosi
liirlnhii do inaudlocn, a7.Hf.ll saccos; (irroit,j
ail.MII snccosi nilllio. Uiill suecos', o b.iiibn,
:i.!i:ió caixas.

Preços corrente* — Os preço» correntes dni
diversas mercadorias. A venda cru primeira,
mão, ora em voga, >,*io; para o feijão pretOi
por sueco do llu lúbis, da I*. Alegre, de IIJ
.1 I líí.nii; da torro, da 118 n 138i da l.nsunii,
do Ilí 11 l-i; ii.iilaiinho, do ini a ll's; num-
leiga, do 11* 11 I59t enxofre, da 1 lò ;• la«S70ü;
hiaiion, do 114 a 1'.'•:¦: uuiciidolui. dc- lüí) it
lllYfilllli veiinelho, do Hl a Iü9j de Cdivs di-
vorsns, do Hií a 149. Peljílo ostrangolro, por,
11)0 Ivilns, branco, de 008 a III?; amendoim,
do !iiv a 019; u fradlnho, do n:ií a 018500.1
Arroz nuiional, pnr sneeo do 00 liilos; ngu«
lha brilhado, du 3'l$ a !>08l ospoclnl, do IÍ!I8
a llii'; superior, do 'ülí a !II8; bom, do í!.'.$
o 278: regular, do ÜI3 n Ü3900O, Farinha dc
mandioca, pnr sueco elo ir. kl Ios, do P, Ale»
grei especial, elo lõí.ltlll .1 158500; tina, de
149 a llis.VKi; pcncirniln, de Íil85()0 h I3'<;
0 grossa, da Laguna, do 78 n "85110. Milho,
pnr H'J lilos; aiiiandlo ela lerra, dv OtKIQO a
(¦$200i branco dn lerra. de .V.'liiü 1, 680ÜÜ; a
iiiistuiailn, ele 58000 a 588110. Itunltu, por 1(1-
Io; du l*. Alegre, em Intn de a kilos, do 1^:110
a lírilíiD: em latas du 20 kilos, ¦'.<. 18350 n
18100; do Minas, em lata do 2 kilos, de 18100
a 18200 o cm laia grande, do 8000 - 18000:.
da Liigiinn, <le líaTu n 18320 c do Itnjahy, em
Intn de 2 Lilos. do 18380 11 18400 e cm la-
Ia de 10 liilos, do 18300 1118380. lUdalas, por
1,11o: do [lio Grande, de 280 :tl!'i reis; mlu-
da, de 200 n 210 eis; cm caixa de 30 kilos
de 08 a 108000; paulista, d 300 ." 340 ivis, e
chilena, de 380 a 120 réis. Cebolas', dn ttio
Grande, 28800 .1 38200, por cento, o portu-
guczns, de 548 a 508i pnr cnlxu de Tli kilos.
Manteiga, por kilo: mineira fina, dc 3810ÍÍ
a 38400, e regular, dc 28000 n 38000; cm It»
Ias de libra, 18000 a 18700, por lata, o da
Siinla Ciilhnrlnn, 28Ú00 por kllo. Carne terça,
por kllo: dn fronteira, de 18140 n 18310; eL>
llio Cirande', dc 1?100 a 18200; dc .Matto tiros-
vo, do 8910 a 18180; do .Mina., do 1808H *
18180; o ele São Paulo, do 18100 o 1Í'j;íi).-
Carne, dc porco, por kllo: do llio Grarxlc, dc
inu a 710 réis; do Paraná c de Senta Galha-
riim, de SOllO n 1S000, e dc Minas ile.mim es-
pcclnl), de I8.Í00 a 18200. IlaealluiD, cm >-ai-
xa de 58 Kilos: di\ Noruega, do Hd-í a Miõ^;
em Unas de 58 kilos: de (iaspe, do ';'•¦> a T.S-í;
Americana, 708; e Poixelini, dc (I8S .. 7iisini(i.
licrozene, por caixa .le 2 laias: Drandillü,
Kslrelln o Sol, a 128800, o Serra, a lll-lltili.'
Sal, pnr sueco de lill kilos: eio norte, grosso,
dc :i';!i'in .1 48, c moldo, de 48300 48100; do
(liilin Frio, grosso, dc 38900 a 48000; moido,
dc 48300 n 48400; especial grosso, (Y-, e moi-
do, a 08500, u estrangeiro, (inglez, grosso ou
ü oido), I8Í0O0. Toucinho mineiro, pnr ki-
Io: superior, de 1.8 a 18100 o . .'guiar, dc 8ilü
a '.100 réis. Fumos em corda: lo si«l do Mi-
nas, especial, dc 181100 a 18-100; •¦• primeiro,
de 18 a 18100, c de segunda, dc «no :. 900 rói-:
110 Pomba, de primeira, dc 18800 a 28000: (Li
segunda, de 18500 a 18000, c baixes de 1*000
a 18100; do llio N.ivo, especial, de K-wlni a
18800; superior, de 13-100 n ISôOO, o regular,
de 18000 :i 18100; de Cnrnngoln, dc §800 a IS
e do Goyaz, especial, n '.ítf c aílOiJ: elo pri-
meira, dc 1S000 a 18700, e de segunda, .'.:
18200 a 18300. Fumo em folha: \o V. Ale,
r,re, por arroba, amarello, de primeira, do
198500 a 206000; de segunda, dc 17-võHO
a 188000; c commuin, de primeira, de
188500 a 198, o do segunda, do 168500 a
178000. Phosphoros'. de pão, pnr lata, ninr-
cas Dandciriuhn, a 498, A. lí. ''.., Iirilhaulo,
P.íiiei X, Pinheira o Beijn-FIor, a 508; Olho e
Domésticos, .1 528, o Orion, a i>'\y, de cora:
llain X a lilíí-, Orion n (in-s e Oloo u 058000,

Faltadas — \:i quinzena ultima cnlrn-
ram por cabotagem 4.888 saccos de feijão,
12.513 ele farinha elo mandioca, lil.S"! cie ar-
roz c 8.H:1(i caixas elo banha, e pela: vias-
férreas, l/.lõl saccos do feijão, 1.735 de fa-
rinlin ele mandioca, 2..'tuil do uno- c '.'."..111
de milho.

ICxporlação de banha — O ..stado do llio
Grnndo exportou para ..:. oulros Lslndos. 110
sogundo semestre dé 1915, 127.250 cnixiis
de b.iniia, e no primeira do 1016, 107.5UU.

lail^i mm M preso

Em poucas unhas
Pedro Celestino Xormai.dia, encontra ..lo-sc

hoje, com o soldado cio Excrc'.'.o Antônio Eu-
eiydes Barbosa, com este se poz a discutir,
Dentro 0111 pouco empenharain-sc cm lula cor-
pornl, dn qual saiu ferido Barbosa com alfíu-
luas facadas. Celestino foi preso pela policia
cio 25* districto e o soldado internado 11.0 lios-
-">'-; 1 .Central do Lj-cicüo,

Os nossos mobiliários

Sao, incontestavelmente,
os mais elegantes, sólidos
e confortáveis.

Leandro &C.
OURIVES, 39-41-43

ÜUVSDOK, 93-95

Incapaz, valido e louco!
Esteve nn A NOITE hoje o major Rnymun-

do Francisco de Souza, irmão elo Sr. iúioly-
dos dc Souza Rego, do quem tratámos ante-
hontem, mima noticia com o mesmo tituloacima, declnrnndo-nos que aquelle sen irmão
fora recolhido ao Hospício Nacional, a 11do corrente, por determinação cia Policia
Ccnlral, por isso que não foi possível com-
parecer elle á inspecção de saúde na Alfan-
dega desta capital, marcada para o dia 12.
—————¦- — , mm*~mm&^/mmçm ..

Tudo Fumall
'ANIbO ?ie^»za
A' venda cm ioda a paríe

DepOSitO CHAKUTARIÂ PAR4' Ouvidor. 120Í dor/n,n p#,a."õnde foram^prVhênâidos'"Sovv • ,xv* an fçn mtttldo noxadrei,' •

,1o nn phii. i.. .cia o roubado
¦. dinheiro. Foi apresentada
Io 15° eüsti-iclo, cpio [iimel-
10 o proprietário ela pLirmii-• Furtado jú estava i.íosc. ..1-

(punido linje f.,i ..vi-
nli,

Haviam pene.;::
algumas drogas
queixa .'1 policia
teu providenciar,
cia n rua Senado
te du efficaciii da policia, quando linje
sndó do quo o ladrão fora proso e npprelien
elido o roubo, levado a effeilo 110 din 11, por
Waldemar Pereira dos Santos.

Depois digam eiue não lemos policia,.,
1 ¦cm. ¦

lÜÊrtri coLTífiãci© á porta
A' poria do Club elos Polil-cos, esla noite,

houve um pequeno oonfliolo, me Icriiiiuoii
pelu acção d;i judicia do 5o distl''oio, ."Ciilninli-
do os ânimos. l'm grupo dc rapazes, epu esta-
va na sede do club, teve certa disputa 11 ou-
tro. A' saida, satisfações for... 11 Inu: .'.os de
parto a parte, origiiinndo-so, enlão, o con-
fllclo.

Dr. Tefles çle Menezes
Clinica cm ger.il — Ksp. moléstias das senhoras

o partos, Cons. R. Carioca n. 8, .'] ás 5.— Teleph,
liiXJC—uoíi.l., Av. Mem do Sá, 7-2. TõIcn.OUC.

Chamados a qualiiuci' hora.

Nao foi a primeira.,.
Entoe amantes

Não foi n primeira vez. E nem será a ul-
lima, talvez, porque n rapariga gosta dclle o
perdoa. Num commodo á rua D. Luia )), 53,
residem os amantes Alfredo Luiz Alexandre o
Isolinn Ribeiro de Assis. Como sem...'.', tra-
varam bojo forlc discussão, ''"minando porAlexandre nggrodir Isolinn, ferindo-n c sendo
proso pela policia do t:i° districto,

O próximo concurso no
Instituto Nacional de Musica

.—$.
Para o Si*, mmisêro do

Interior Be:*
Escrcvcm-nos:
"Com a jubllaçõo do maestro Henrique

Draga, professor de solfejo do Instituto
Nacional de Musica, foi aborto concurso para
provimento dn respectiva cadeira. A inseri-
pção dos candidatos encerrou-se no dia 1-
ultimo.

Inscreveravu-sc, observando as formnlida-
eles proscriptns no edital, quatro candidatos,
a salicr: Homero Barreto. Raphael Barnabey,
D, Roberto Gonçalves c Octavio Bevilacqua.

Fsses foram os candidatos regularmente
inscriptos. Pois bom: encerrada a iuscripção
•18 horas após, foi admittida mais uma con-
corrente, com manifesta infracção da regu-
lamento elo Instituto e dos lermos do edital.
A nova concorrente & a Sra, D. Maria Clara,
altamente protegida, segundo murmuram.

lisse é o pnnno dc amostra elo <iue pro-
nietto ser o primeiro concurso a realisar-
se 110 Instituto Nacional ele Musica de ac-
corda com o novo regulamento.
~-~— ¦* ¦-¦SOB.—.t—  

Pó de Ãí^oz LADYc1 o melhor o
o mais caro

CAIXA. 2S5Q0

Uni ladrão de trilhos
A' policia do 211" districto queixou-se An-

tonio de Souza de que haviam roubado da
casa dn turma da Companhia Leopoldino, dc
que d cliefe.hlgnns trilhos. Atlribnindo esserou-
boa Antônio Joaquim dc Oliveira, puzeram-so as
autoridades daquclle districto em campo e
hoje conseguiram prender o ladrão que, inter-
rogado, confessou que de facto os havia íju-liado o vendido a Dionysio Saturnino, mova-

Montepio Civil
Qunlns ntrasinliis, relativas a.-.; nnnos elo 1808 nlüll,
itilurmncòes cam o Sr. Martinho, á rim elo Carmo, 7n;
I» iuiilnr.

O TORMENTO DAS BARATAS

Iniiumcros lêni sido os preparados cjn
destinam á cxtemiinação das baratas, íil
elTiciizes, outros inteiramente imiteis. 1-
os primeiros acaba .!<; surgir o "Iilntticie
inventado pelo Sr. C. Arantes e cpio foi
çnilo ao mercado com .cirande suecesso.
cebemos nlgunins latas desse preparado o
perimonliiniol-o imnicdiatnnicntc, poric
por isso affirmai' a inteira efficacin"Blatlicid.i".

' si
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A famosa actriz franceza, que o Rio
tanto admirou

Amante e esposa
-'JJ

Redempção no suscito
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Não obstante haver já a pinica do .iV
nhecido a famosa actriz francoza íitravés du
oulros trabalhos elo relevância, foi, eir.rolan-
lo, em uma peça muito moderna que ao lidou-
to da formosa cli\-;i a platéa rondou o preil»
devido aos grandes trabalhadores do Bello.

O titulo com que r,e npres "lava ^-.sa .rea-
ção da literatura franceza n todos pareceu
enigmático, devido á sua origem egv ;--¦•'. 1,
que lhe dava a feição de uma invivnçn ^s
myrificas historias elas "Mil o uma noites-".

SADUNAH, a ))cça que sagrou no llio a ini-
peccavcl actriz, cujo nome encima estas li-
nhas, fez n sua época no redor de u.i i'")
ilade artistiea, e radicou 110 coração dos -
lentes uma saudade que nasce da imurissiei
grata que nos vom da vibração Yx alma •'<¦'-
ctrizada pelas scínlillaçõcs elos gi-ndo;i fie-
nios. E Regina Radet, que duo. -.te toda .: i»-
tensidnde dc SADUNAll abalou espi ins vVj
fraclarios ás grandes eloios nlheia -icou c
Ire nós conhecida por SADUNAH, porque y
vera ella a heroina apaixonada polo anno >
mãe, cgoi.sta c fniialieo, tal c -o c
autor ela poça tuniulluaria. ! ,.

E assim devia ser. Porque Ioda aquella
ganeia suprema do mencio scnli'-
tas fidalgas; Ioda a magia cio sou s.
gnelico, que lhe grnngeara a vassal!
milhares de admiradores; Ioda a linl
de sua entidade de mnllicr iiolla c cnlt
is o Rcfiina Bndet alienava cm cor!

i de ciúme materno, para converte

S,

>

ins
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gniiiilciiieiilp, nu ivplll iiiiiiHiinte n "cabu-
jar cm charcos c puilrliluiisllira 1'uiiio a brbiii uue affiiga a Ir.insfurnur-
SC VIII lloldlhlCK pChllll'lllns!TciupnN se passaram nem que iiuj saldes ile

iPaiix, on nas nssomhlíiiH tl'iirtp, ro f..:..ise ilu
mulher bonlia mi du uitislii consagrada, lf,
quando, saudosos du mu. trluinphns uns o de

lüun bellcza cscrovisonlo oulros, cada tpuil io
peritiiulíiva sobro us liuslllios da iiuillier que
possuiu n comlAo dc so ilelli ir, |»ori|iio sa-

i lilu Insinuar nas almas o autoin-AIsmo ilu Ido-
lolrlii, —¦ vi», iiiic uns vem u noticia de sua
morte dcsiislrmlti i* Inglória, sob lonipeslatlou

: de paixões dolorosasI,,,
li' 11111:1 complicada hlslorla essa em quo ile-

iglna figura sob u iiiiiue do I.KONIA, uu turve-
lililio lula.', da tentadora Paris; mus, jiti -ii evi-
laiuioi à sensibilidade das leituras a Irlsle c
Jcnga narrativa dessa dolorosa nilyssen, re-'miiiiü a-enios assim; os transes doloroso* des-
so pungente drama do lagrima» poderá ser
!testemunhado na urilldura da peça cm sete
netos 1'l.uH Dn LOTUS, cniiecpcflo flnunioi.lo

•lllorarlu que o CINK-IIIliATIUl PAIUSliiNSIi
(cinema Parisiense o Trlnnon, rcui.'!is) co-
ineçiná a cxliiblr oniiinlin, nos vastos uil.s

| QUC lioje se iiiiiiigiiram com uma se ral a espe-
ciai 0111 honra 110 líxiuo, Sr. presidente d.. He-
publica, altas iiulorldudes e Inipremn.

Ba platéa
AS PRIMEIRAS"Imo foi tempo", no Apollo

A companhia dramática d.» 1»

*¦ *t^XtK.Tf: ¦£ M S-.-./.Üftf . u M .. * ffM

A NOiTE—Domingo, 20 cie Acosto de 1916
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MODISTA
fiiiiiecliiiiiiiii-ii! voillilui Kolire o» ullinioj

de l',iii-, Ilua 1'i'ilro Allieijcn u. ti, casa !l,
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Um facto gravo
Ainda a propósito do que ncjul escrevemos'sob o tiiulo acima, recebemos u carta abnixo:"Sr. redactor — Peço a publicação desta

carta, que vae com o caracter de pergunta á
COiniIlissáo dc football da I* divisão. Deseja-
va saber por que a conilllissão de football tem
mantido em grande mysterio o caso Audarr" y-
Flumliiense. liontem, esla coinmissío íc kmi-

íníii e uppioyou os iiialchcs Bniigú-Bolafogo c
S. Chrlstovüo-Flanieiígo, e uiniullou i jogo
dos segundo, leaiiis Aiiilarahy Fluminense,
mas não locou ua parle que se refere ao jogo
cnti .*f.'.,s primeiros leams destes clubs. '. .:•
qui i'.'l" myslerio? Porventura, não se julga
a coinmissáo capaz de resolver tal caso? Que
ha a lazer é aunulliir o inalei», e não, dar os
pontos no Fluminense; pois, cria injustiça
com o Anilarahy, que mio sabia da irregulnrl-
dade no dia do matei», mas lambem a l.iga an-
tes t!c approvar o matcli, >i sabe da irregula-
ridatlc deve a111111ll.il 0. Iisperani aiuijsos a
resolução dc lal caso. — Oswaldo Nunes Ma-
chado."

. CAMPEONATO DOS
Botafogo

campo

rEHCEIROS TBAMS
versus Flamengo

No campo da rua General S.vcrlano reali-
ísou-se, cia manhã, o encontro das teceiros
teams destes clubs, cm disputa do campeonato
¦desla série. A peleja travada foi emocionante,
[enipcnhiindo-se ambos na conquista do ti'um-
pho. Si bem que não houvesse domínio, pro-
priiimenle dito, de quolqiier ilos dispulanles,

logrou vencer o seu adversário porI o Bolafogo
3 X 2.

Uma poiya ithéa -onato de Tu-

m

sobre 
eu man

-eu ..na vindoura lera 0 punüco a
do oppãrccintciito desta -oiyan-

adeartadn co..u... ento nasnossas offieinas. Tivemos oceasião de i'..zcr
que os seus compiladores são distil etoi, ciit, ! ;-men ciuúoeas, e que os liab.Jhos ncila ecnli-

dc agradável leitura e dão um excel-
lio para- o sport nr 'irval,

JOSÉ' JITSTO.

Para a'grata 
nova

1'Jieu, em

dos sao
lente au:

Prensa de encadernação
. Compra-' ¦ m
Propostas ii rua
Di az Vianna.

1, que esteja ein l>.. .
do Carmo ti. J5, com

do.
Sr.

fildü 00MIL\ãlilIriiS

-¦' —»w .Ll.it.. .......... ||y .ll\.|| ||*,cousltlcravols prejuízos uulerlores, atl-roíMO au «onoro da revista, òlldü talvez con-SCUlllsso allrahir melhor ni atlviicúi-s dn uos-mi publico, que nao lograra com n sou iiuine-roso u iiiiignlilco repertório de comédias ovauilevllles . Pd| desse modii que tivemosliontem uo Aimlio nula uma dessas peças, ntorcolru da segunda série de espcclaculos des-
SH "Imune" liisllaii.i, B» ella a revista "Isso
rui tempo , original dc Cândido dc Castro,
Luiz Silva e Octavio Itangel, escriptoros na-
cloiiacs que já têm visto vários trabalhosseus rastejados pela plntóo. Obtlvoram-n'o
com o original de limitem? Infelizmente, nno.Sua revista foi pessimamente representaria
pelos artistas que obedecem ú direcção duactor Igiiacio Peixoto, o qual, aliás, lambem
nao deu mostras de se ter Interessado, pelamui parle, poro que 11 revista dos tres escri-
piores patrícios tivesse uma Interpretação
corrccla, E "Isso Ini tempo" nflo e uma peçaque merecesse o desprezo com que os artis-Ias do Polytheaina de Lisboa a trataram,
liem escriptu, limpa, sem «s indecências a
que nem sempre fogem as que as "Iroupes"
portuguezas nos trazem e qui, apezar disso,não deixam de ser bem defendidas por cilas,o original nacional eslava em condições, nãotalvez tle fazer suecesso extraordinário, masde agradar, o que não aconteceu. Artistas lia-
VIO. que não sabiam os papeis, outros que,sabciirio-os, não se esforçavam por dar-lhes
honesta Interpretação. Por exemplo, naqucllc
primeiro numero, citemos os Srs. Clemente
Pinto e Ernesto Bcgonlia, Esle, aliás, contra-
lado especialmente para fazer dous únicos
papeis, chegou a botar abaixo um quadrocompleto tia revista — o Dr. Jacarandíi —
prejudicando o trabalho dos seus collegas
(libelo de Carvalho c Josephlna Barco, ar-
listas que com Philoinena l.ima, Pahnyra
Torres, Anlonia Mendes, (iil Ferreira, Corte
liea! e lirico Braga bastante fizeram para queseus trabalhos fossem cfflclentes; O Sr, Cie-
incute Pinto, 110 tCrccllo dos pontos earileaes,
ficou escandalosamente calado, á feição des-
sas coristns dcsugclladas que de quando en»
vez apparcccm pelos nossos palcos. Não fos-se o actor lirico Draga, esse numero cairia,como aconteceu ao quadro de que falamos,
pois o Sr. Joaquim de Oliveira também nou-co fez para dcfondel-o, O quadro "Alma 

por-liigucza", um bello aclo em versos, como eraabsurdo deixar de ser, leve um correcto des-
empenho, Foi o único a que a companhia doPolylheama deu sua attenção. Não terniinare-
mos, porem, esta ligeira chronica sem elogiar-
mos.os maestros Felippe Duarte c Raul Mar-tins pela brilhantíssima partitura que deram
á "Isso foi tempo",

NOTICIAS
A estréa de Silva Lisboa no Republica

Estreou hontem no Republica o transfor-mista portuguez Silva Lisboa. Esse conheci-
do artista, que o nosso publico já applaúdia
ha dous annos no Phenix, apreseritóu-se com
uni repertório novo e interessante, em queagradou bastante á numerosa platéa dn thca-
lio tia avenida Gomes Freire. E a direcção
do Republica, é justo dizer-se, não augmentou
os preços por demais populares dos seus in-
leressantes espcclaculos.

A estréa de Leopoldo Fróes no Lyrico
Como já dissemos, a companhia nacional de

comédias e "vaudcvillcs" Lucilin Peres-Leo-
poldo Fróes estreará a Io do mez vindouro
110 Lyrico. Ii' eom um engraçadissimo "v.m-
deville" tle lüsson, traduzido por distineto cs-
criplor patrício que se esconde sob o pseu-donymo tle Xisto Lopes, intitulado "Amor
moderno", que a conhecida '-troupe" vae re-
apparccer ao publico carioca. A companhia
Lucilia Percs-Lcopoldo Fróes acaba de ad-
quirir mais um bello elemento para tornar
mais brilhante o seu elenco, a aetriz Adrla-
na Noronha,
O

ar
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\A FLOR DO LOTUS #
V.VV »-.- «P "ll"'"r,° '>'»'» extraordinirlo tncccuo de IOtO'1 *&Wy^*K » Drama da vida real, eh, Hete longo, aêios TH M?"%ns0 CINE THEATRO PARISIENSE.,^

11 ANcite Mundana
\.\NI\'FI(SMtlOS

Polyllicama tle Lisboa seja dissolvida110 Apollo, dentro de brc»es dias
i—Especlnculos para hoic: Pai

gaia"; Recreio, "O Águia"; S
noite". "La mimada dc

-...........>»;.
aqui,

'a ris
apache ; S. Pedro, variado; Apollo,
empo"; Carlos «ioincs, "Xo paizRepublica, variado,

ice, "Vila
osé, "Paris á

Amor de"Isso foi
do sol";

-«e*»
Exames de sésrayue, analyses

tíe ut*gna3, etc.
Drs. Bruno Lobo e Mauricio de Medeiros, daFaculdade de Medicina — Laborato.io ile Ana-lyses 

ç Pcsquizas : ROSÁRIO 1Ü8, esq. praçaGonçalves Dias. Tel. do Lab, N 1Í131.

A Prefeitura não paga os
alugueis dos prédios que

oceupa
Segundo informações que tivemos doi Jntc-ressados, a Prefeitura desde iiuuç que não

paga os alugueis tios prédios que oceupa.
Não paga... nem dá satisfações, li, «o cn-

lauto, a Prefeitura está cobrando, e com mil-
Ia, as décimas, Mas, si os proprietários não
recebem, como podem pagar?

1 ¦*?» i

1'oxom annos I10J01
0» 8rs, Leonel Pores de lltllo, funicjon.vrio dn Minlslerlo da Marinha: capltfio du fia-gula .Santiago Rivaldo: Dr, Frederico Cti-

penlor, lento da Faculdade Livre de Dlnl.loi o vsliiilanlo Cyro ICspIrilu Sanlo t:ar.dospi Mmo 1" leiiomo da Armada Nvlsou No.rouba do Carvalho,-U Sr, ministro da Relglea, Sr. Dclcolgi»o sua lis; 111. esposa feslejuiu hoje. u ti' r.i.uUversaiui iiulalkio do seu filho 1'raiicols ]>e|.colgne,— Pajtcm nnnos nmanlnli
Os Srs. Dr. .1. .1. Seabraj Dr, Luiz It.vpliiicl Vieira SoulOI inarcehal Osorlu de Pul-vai Br, Castro Peixoto; coronel ManoelFernandes Machado; Dr. Henrique CczldlüSnmlcoi Dr. João Unptlsta .Salema (iarçãnlllbeiro,-Faz nnnos nmanliil a senhorita Dí.jIi.i deHollanda Campos, aluiuuii do Instituto Nacional de Musica ,• filha du no . . impanlielro

Aurélio Campos. .
FESTAS

(J nnn CARNE VERDE

l-.m hoiiifiiagen» aos aluiiinos d.i Escolade liellas Aries roullsa-so ainda este mez nlesta com que a Astoclaçilo .de Estudantes
Urnsllclros pretendo commemorar o cente-nano do decreto que crco« o ensino das hei-Ias artes no Ilrasil,

CONCERTOS

Itcali
lie

sa-se amanha

Tabolllão NOEMIO Oft SILVEIRA
RUA DA ALFÂNDEGA 32.-Tclcphone Glltf

O CINEMA— da -
Acíualidado

EÍÜ

ICINE PALAISi O CINEMA
— da —

Elite Carioca

Centro D. Dr. Pereira I
Este centro rcuiic-sc ai

Ou: asscmbléa geral, paia
soclacs,
— ^— •- ¦¦.»¦—=»ggg:>

minha,
tratar

assoa
ís 1!) horas,

interesseido
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li por signal que & sexta-

aquclla gente tem trabalhado

de veras, li' dia c noite. Ii a
vae sabitlinha. Mesmo porque

todos clles, nm nome a zelar,
vidro" agrada a to-
eousa. Dá animo aos

O original eu

Telhados de
uma grande

Sã
Frjinar Semilla de Havana

3 ter sensação das Libras
M7)

dia da estréa no Piienix do Theatro Pc-
queno

—A liã?—Justamente
feira.

—Mas cnlão
com vontade?

—Trabalhado
peça, garanto,
os artistas tèm
De rosto,
dos. Isso
trabalhos.

—Ii tem graça a traducção
conheço: é maravilhoso.

_¦—Pois a traducção se lhe compara, Palmei-
rim conhece o "méticr", Xáo fosse elle o
traduetor do "Águia".

—lintão, pelo que vejo, o í-eap pareci monto
do Theatro Pequeno, no casino-theatro Phc-
llix, vae ser uni suecesso.

—Alé agora Indo o affirma,
liste trecho dc dialogo, por nós surpreben-

dido, diz bem o que vae ser a estréa do Thca-
tro Pequeno, no Phenix, o elegante Uicatri-
nho da rua Darão de S. Gonçalo,
A "lournée" lyrica da opera "II segreíto di

Suzanua"
Contratada especialmente pelo empresário

Sr. Luigi Donatti, estréa quinta-feira vin-
doura, no Lyrico, a "lournée" artística da
magnífica opera "11 scgrclto di Suzana", do
maestro Wolf Ferrari. São seus protagonistas
os artistas Gilbcrta Fridwsky, soprano, e Al-
berto Ferrarc, barytono.
A i: ?ça dc amanhã no Recreio'

A companhia dramática Alexandre Azevedo
dá hoje as ultimas rcprescnlaçõ-s do engraça-
dissimo vaudcvillc "O Águia". Amanl;.», essa
sympathica troupe nacional, que no Trianon
tão bcllas recitas nos deu, representará, cm
primeira, uma interessante peça de Gavault,o festejado autor da "A menina do cüocola-
te , c que se intitula "A Tiçãosinho". Nessa
peça, que terá como protagonista. :. aetriz Cre-muda de Oliveira, estreará a aetriz r,urtu; :-za Judith Mello.

I —li'

Segunda-feira 21 de agosto de 1916-Amanhã
93.me MATINÉE BLANCHE
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Mr»í>i' abaHio da D'LÜXO em cinco extensos e
commovciiíes actos

no salão da fni.fo Or-estrai a audição organisaihi pelos profes-sores Orlando Frederico, D. Guiomar lie!-Iran Frederico c Oswaldo Allionni, afim deapresentarem os seus uluuinos.
O l»rogri a é o seguinte:  1 _ Ma-ziis, Quarlello op. :i«--a) Allegro Modera.o, h) Mciiiiclto, c) lioiido, violino, Lobeilaitoeiia, viola, Ismael Gusníiio, violoncclloAlt.iir Noronha, plano, Dizcllã C. de Souza:l-llaus Sill, Soiialiue, o|). 02, andiiiite vio«Ino, JosiS Renato Moraes; lll—MendcNsohn,

unrtholdy, Chanson Prlnlnnnlerc. piano. Di«zella Gomes dc Souza; IV — Atílio Ariosti,
fauno 1728) Lcziono I, ululante, allegro, vio-i.no. Nnlr de Castilho; V — H. Bolsdeffrc,lleiveuse, viola (alto), [sillOCl Ciisinái»; VI— G. Pappiui, Revê do lionhciir. violino.
Jono N. Mallet de Souza Aguiar; VII — Ila-berbier, Estudos Poéticos, Harcaroüa, piano,Dulce Itlcy; VIM — n) Hoydn, Screnadc dolll Quarlello op 3, livro 2; b) II. ScliumnnuAo sol!. I violino, Julia F. Dricslcr; II. vio-ino, Dulce liley; Alio, Ismael Gusmiio; Cel-lu, Altnir Noronha; IX — J. Svcndsen, Ilo-inancc, violino, professor Orlando Frcderi-
co; X — D. Popper, "\VIe eins iu schoenenlageu , violonccllo, professor Oswaldo \lli-oniii; XI — lla.vdn. Trio. Andantc, Poço Ada-
gio, rtondo-airOnghorcsc, piano, professoraGuiomar'Beltrão Frederico; violino, proflsor Orlando Frederico; Ci 

'
waldo Allionni.
CONFERÊNCIAS

No^malniloaro de tfnnla Crus
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l'i P. Oliveira
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jNo matadouro du Penha

v.
de
a

Abatidas hoje: yj nwos.
A exportação na Argentino
Com

guaya
destino a LIvornooL pelo ninotseguiram no dia \2 do Ara-

corrente, duArgentina ;, mando „„ frlgoritico^o'S.Vil.íí'.Hld.^l.ÜK. carneiros o 333 coMceos c,,,,.
Com .-gua, dcsllno

;¦«/«•« «o" mesmo dtaX,0caNcÍS«Vnp,,r,e"
Pila sociedade anoiiyma "f. i

los exporia-
UJnnci".

profei-
professor Os-

Fará a 23 do
no Instituto Pol

corrente uma conferência
. Iccbnico llrasileiro, o Sr.

Dr. Francisco Bhering. O assumpto dessa
conferência que se realisará, em sessão onli-
naria do mesmo instituto, ás 20 horas, será"A carta internacional do mundo e a con-
Irihuição brasileira.
VIAJANTES

WsWfWÊ
— ¦ I -MISSAS

Hosam-se amanhai

• ¦-. "-a mesmaj Mnlhcus Louiímço dó
¦-. , A« <i in- ' mesma! José Antinis.i, as ti ]jt „;, niesma: ' Ai-
Azevedo, ás lll "¦ ¦¦"¦' «usu (iiuonio

D. Maria G. limo
mesma; Arthur |)0s-

Aurora Alves IVrei-
nn mesma; D. Con-• Andrade o Silva,

l Geri rudes tle Morna mesma; D. Joscpbina Pereira«a mesma; Euclydes Ferreira LchVmesma; Dr. José NodInto, ás !I 1|2, na
dc^ Andrade Lima, ás <) j

Junqueira, ás 8
da Silveira

ti i

H

Ilibe,'iro

Dc S. Paulo, pelo nocturtie de
gressnram hontem a esta capital os
gani Corle Real c Mario
foram muilo visitados-,
PELAS ESCOLAS

luxo.
Drs.

•e.
Ed-

1'phlencllc, que ali

Ia

Eslevo em nossa rcdacçno; n-mn conimi;-sao de alumnos do 5" anuo medico que, pede.por nosso intermédio, á commissão do 4"anno, comparecer á reunião que, segunda-feira, 21, ás 14 e meia horas, será rea.Iisada
na sala li, afim de deliberar sòbrõ as hoiue-
nagens a serem prestadas ao professor Paes.eme.

"•^©ft*-

Este pungente photo-drama da viclrrcal é o verdadeiro fomance de umainfeliz esposa, viclima da infâmia
de um perverso, de tudo capaz para a pratica dc seus crimes, infeltci

assim um lar,até então feliz.

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
—«—

Telephone 5.95,1 Central&W& DA COIÍSTITUIÇJKO M. S
¦—•—«*•{*—»- —

Consultopio Medico
. (Só se responiL
inicioes.)

C. Pi. A. (Caxambii) — Usodc. Viehy, Phospbnto tricalcico
dratada ãã 0,25, Mcuthoi 0.03
psuia. Mande 2{). Tome
São.

I. S. (Caxambú) l.« Não; 2.» FJ „„, medica-mento perigoso e deve ser usado sob a.s vis-as de. um profissional; 3." Na insufftnyroKliana.
K. N. S. — Só o tralamcnto Iocresultado, porém a oceasião n"io c

porluna liava intervir.
T. T. T; — Qual a medicaçãousa ti o?
'' X. — Mande examinar o

Caldas,
Manoel

matriz de
minda ile

.0111
Nobrega

rerreira, ás io 12 na
tez, ás t) IJ2, „., mosmnr.i (Santinha), ás !) LL'
stanca Amélia Pereira d'•'i na inesma; D. Marl
as !l 12,
8 1,2,

Pinto Ts"TYlo"','; 
'",sc Aullllc" (lc Almbida"•''•' ' - mesma; Antônio Hufiiin

na mesma; Jusâ

^s i^i^ífi'^"silveirfe^SoS;

Cao Almeida, ás o na cgiéia d o Wn i-n ''''"Jesus, a mesma hora; D. UoCarneiro, ás 9, na egreja d,santo de Maracanã; D. Ciaigi.lliacs. ás í), „a matriz de S J0s„. , .,„
Sou°nJás09dl1o°Uni!a 

C D' Dcolind» Õouv ê
-s ') 'ti W ","-'s"1:l.; lIorncio i'»droM
,'s 

!' "' m«t«z do Engenho NBorges de Oliveira, ás !),"• Amcl«a Augusta dc Campos, ás !) , . „ ,bnnto Antônio dos Pobres; D Ar-

inond, ás 8, na mesma; uConceição, ás S 1(2, na
Dr. Pedro Dias Gordillio

«nntrw da Gloria, no i.., ,, „., M,shodòJ

mor na
Divino Espirito
dc .Moura Ma-

sovo;
me-.ma;

1). Mi iria Luiza
mesma.

ENTjtftlios

iiona.
Calmou

.ou r-
'o Vianna Druim
Paiilina .Maria dimatriz de Santa IV\>

Paes Lime,
a;

ás !) 1

Vi iun.1, as ;i l|2 n .1

artas assiguadas com

iijierno;
MagiK-.-.-.a

>. Para. unia
aiiós cada ri

Sal
liy-
c.i«
fei-

iicic: :1a

1 jióde dar
muilo op-

rr-i.c tem

Foram sepultados lioje;
No cemitério de S. Francisco""nia, filha de Julieb

velo o. (il; Antônio
salvador de Sá n !!)!)¦sar Braiimiinho, rua Prâneisco (•,.Antônio Pinto 

Çorrèa trasladado 
"d.,

mu, filho de João Antônioda 1-avella, s|n.j Lázaro dosnecrotério municipal; Norival'•¦¦ Cruz Oliveira, rua Pinto Sayno nPorliilio, ru.-, Fcuxfilha dc José Ciietan

iveira,
Solposlo

02; Isabel

a Lopes,
Luiz da

Danic

Xavier: (ler-
rua do Colo-
Silva, avenida

filho dc Ce-
gênio n. (;,">;

Europa;
'lapLisla, morra
Sanlos Almeida,

fülio dc Paulo
Ki; í).

da
dc

-'liando

«A Evidencia» é baseado faciocm nm meto verdadeiro quesensação em Londres, onde se deu.
causou larga

muilo provável que a
KBBfl

companbla

O PAbAIS orgulha se de apresentar com a exliibição de «^bvidencia» um fllm que marcará uma época de boas recor-daçoes-PSiotograpIiía impeccaVèl e mlse-en-scène^liops-liane»runccioriarão os dous salões aííernadameisíe—.JW xlmo "
espera: 3o minutosdo j^ ..„,_,._.

de

D. c. s.
stifficienlos.
_o. a. c:.

gõe.s.
E, R. C.

mar.
D, F. L.

Ilior, pois. a

— As suas
tnguc,

informaçoe

r~ Tome uma pilu1
O. — Faça tomar banh

(Nicllieroy)

•;ao in-

ts í:fei-

Lxpliijiie-sc
apezar de ler a sua carta cmi"u°nçao nao comprehcndi

• i: 'j í;- ~ O seu casoindicação sem exame.
DR. DARIO .

de

me-

0_ filie deseja.
'ão periuitte uma

Eponina
Cunha n

rua Gene,,,. ,;,,„ „& VàlüTÜ^fi.
jcira, rua Mario n. 28, Jacarepaguá • M"'>;• de Manoel Francisco
do Monte n. 51; Lydia, filbíRodrigues, Ilospila
Freitas de Araújo, ma Miuo, filho dc líeiilo TNunes n v.n- A"n V.V.'.."''''""'. ",:l ,v"---"-3

197; João, filho ddrigues Marfins, ladeira da—No cemitério de S ,1neu, filho tle Alfredo Machado
le n. 2J1; Manoel, filho dcda Costa, rua Senador

ino,
ti'!'s Santos, rua

i de Évãristo JCSÍEvangélico; Adelaide
'cil n. 203; Mari-

punensen, pua |>,

casa especial
genero
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des Fruits
e unica no
para
FRUTAS

Lourenço Ro-.¦vinde n. i.
oao liaptista: lii<

rua do Cattc-
Antônio Joaquim

lor Cândido AiitonTo-de^BÍZ" iVd' Z

Vlaiinn, rua nUy Barbosa'n'200 "ía° 
3?ílomiu Monteiro de Castro, hSií" Nacio

Da,Laui^rÜtiJ^JS"*™ Í'erci4n'^
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os seguintes
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Emocionante romance da actua-
o üdade, de Gaston Leroux a

—— »jj©—

1" PARTE

i+i
Cerord teve ímpetos tle saltar-lhe a gar-gantu. A insolent-2 tranquillidndc do grossei-rao merecia nm castigo! Com que satisfação

elle Ih.'o applicaria; mas, também, que encan-
tíulo! Em preciso que gostasse mesmo muitode Julieta para assistir, pallido ile raiva, im-inovei e muilo, á partida dc Feind, que fin-
ííia m;o mais se prcoecupar com a sua
pessoa,

O homem fizera sentar ao seu lado, Ro-sculiclm, o cstalajadeiro do "Cavallo branco"
que devia deixar em caminho; elle dirigiuainda unia ulLima saudação ao "maire" aFrançois, á Marécage e íi Corbillard. '
i-~-"\\\(' ln'eve« ,mcils '""''fos'*, exclamoureino havemos de nos tornar a verl" E opequeno auto partiu á toda a velocidade naüirccçao tle Avricòurt.

O que estas esperando? perguntou Theo-a üerard, que permanecia no mesmo lo-mtreguo a uma espécie de entorpeci-11 "to^estúpido que por todos foi notado.
que linho, respondeu Gérard, muitoamigo, é "que me conti ve asorapara nao matar nin homem!... E que me ar-repeodo dc não o ter feito!...» Sim, lenhoa sensação de que deixei escapar uma oppor-tiinidatlc unica, nao só de livrar-me de nm m-

d.,r/
gar, entregue

O
baixo ao

imigo pessoal que está destinado a causar adesgraça da minha vida, mas lambem de sup-primir um ente nefasto a todos aquelles quenesta terra o conheceram, o acolheram! tra-aram-n o com a consideração devida â umhomem digno! A sua maneira de falar é nre-nhe de ameaça. Deveria tel-o provocado e ju-i'o-tc que, uum combate singular, eu não o
pouparia!

Mas, afinal dc contas, creio que não es-tas louco! E creio que não le irás bater comum contramestre!
Feind é mais e menos do que um sim-

pies operário. Nao direi tudo o que penso arespeito de Feind, porque acaba de trabalharcm nossa casa. E dc resto, é bem possivel queseja ciúme que me esteja cegando!....
:-t O que? Tens ciúmes de Feind?-— Elle ousou erguer os olhos para Julieta;

quer desposal-a e, para minha infelicidade
meu pae aprova esse projecto dc casamento I...Então não partimos?... Já é tempo devoltar a Saint Diél...

Um quarto dc hora depois, Gérard e O senamigo Theodoro rodavam pela encosta emespiral que desce vertiginosamente através dobosque Saint-Jean e se preparavam para to-mar a estrada de Lunéville, quando pararam

ouvindo grilos que vinham de uma matta
cerrada.

Quasi logo, por um pequeno atalho trans-
versai surgia François em bicyeleta, Elles
pai aram:

— Ah! que sorte live eu! dizia François,
saltando da sua machina, julguei ter partido
tarde demais, e que, mesmo pelo atalho, não
os alcançaria. Mas a bicyeleta do tio íluet é
bôa; aprescnlar-lhe-ei os meus cumpri-
mentos.

t-. Mas, enlão, o que ha, François?
r—. Como! O que ha?... Ha apenas, que o

Sr. Gérard carregou com o carimbo de datas
da menina Julieta, e que ella mandou bus-
cal-ol A falta desse carimbo é sufficienle
para valer-lhe uma exoneração.

r—. E' verdade! exclamou üerard. Meu Deus!
eu o havia completamente esquecido! Você
nos presta um immcnso semço, François I o
sou-llie muito grato,— Oh! não ha de que! retrucou maliciosa-
mente o velho Lorencnse, metlendo no bolso
o carimbo que Gérard lhe entregava; bem
sei que, mesmo que a despedissem da admi-
nistração, a menina Julieta não ficaria sem
pão.

r-i EV muito atilado, Lorencnse!i— Muitobcm, adeus, senhores, c bôa via-
gem!... Não posso perder tempo, porque a
menina deve estar lá muito afflicla! O inspe-
ctor está na agencia, e elle não parece nada
satisfeito.

Que historia é essa de carimbo? indagou
lneodoro "pondo em marcha o automóvel."Conto-te o caso depois! Dize-mo comoachas a minha noiva...

fr- Acho-a muito bem, retrucou Theodoro,
mudando de velocidade; mas não ó mulher
para til

fc-i E por que?...-
f-> Porque és rico demais para' ell.i ôum homem na tua siluação não poderá des-

posar, sem brigar com os paes, uma empre-
gada dos correios e tclegraphos. Compre-hendo perfeitamente que teu pac..rr— Então, tu também queres dal-a a Feind?f-i Isso nunca! não sou um animal e não éum motivo por Julieta ser pobre que devaser atirada nos braços daquellc perfeito me-clianico de além-Rbeno 1 Queres qoc te diga

mroam3BE*g'™!g3^

o lunch da moda
AVENIDA VIO BRANCO' 1BV

uaura de Araújo n. KL,—No cemitério do Carmo- jo^lorua Senhor dc Mallosinhos n 
' 

K9—rieahsam-so amanhíi
ros:

No cemitério de S. Francisco Xaviermas Antônio Rodrigues, ás 8 j 2 tnos Aires n. 254, '"'—No cemitério de S
gorio tle Souza, ás o 1u. 37, casa IV; Marjn dáli) horas, da rua do

Borges,

enter-j

Tlio-
i rua tine-

para quem Julieta seria a esposa ideal? Paranum, lica-o sabendo!
Gérard deu uma gargalhada.

m^ti. 3 • í>Mo1 Inas f!llo"te ,n"'l,° sírta-mente e si fosses um verdadeiro amigoI.erard principiava a olhar irritado para1 Deodoro, quando uma explosão de certa vio-cncla annunciou a desagradável ruptura deum pncumatico c o inevitável "enguiço''
« Os dous rapazes desceram.

Uma falsa manobra de Theodoro dera comoresultado ficar o auto atravessado na estradaOs dous amigos oecupavam-se apressadoscm concertar o desarranjo, quando uma li-mousino apparcceu de súbito e leve que dl-niinuir necessariamente a velocidade, parandodepois por completo, na expectativa de poderpassar,
O homem que guiava a limousine acabavatio saltar para a estrada; os dous rapazes,cm-hora oecupados na sua tarefa, ergueram osolhos: era Kaniosliy!

1mais Estamor- Não quero saber
promptos, Theodoro?

r- A caminho! respondeu este, saudando
baniosky.

— Ah! ali

E Gérard reconheceu o carro de seu pae!üalu pedido de explicações. Gérard nãoconseguia comprehender como Kaniosky
guiava, como si fosse um criado, o carro deHanezeau. Era visível a atrapalharão de Ka-moslty.

Gracejava, mas percebia-se perfeilaraenteque no intimo o seu enleio era grandePor duas vezes, Gérard quizéra approxi-mar-se do auto; Kaniosliy havia-lhe tolhidoo movimento.
Não, meu caro, por favor... um poucomais de discreçao!... Que diaboI bem v3que as cortinas estão abaixadas!...^

&á Para onde vão, nessa direcção?'..-,.
Ed Ali! isso é nosso segredo!
és Mas, vamos seguir o mesmo caminho l5^ ISat», precisamente, si vão para Lunéville.eu os abandono na encruzilhada.

iL^.Coufessc sue ahi dentro vae uma mu-lherl...
Pois bem, vou dizer-lhe a verdade, disseJíaniosky falando ao ouvido dc Gérard- nãosou eu que tenho uma entrevista amorosanesse carro, é....: p seu pac...: Comprchcnde

es Sim, sim.,-,- cstft beml...-
jh Elle "5o qulr pôr p «chauffetuv ãá eon-

Sr. 1'hcodoro Delbretl disse o
pintor. I: entao como »ão passando esse b.-iço,esse fígado, esses rins tão compromettidos?,.,
A sua appareucia é má, meu caro!...

Theodoro e Gérard tomaram a dcanleira.
Nao tardou a que parecessem um pouco de
po na estrada, em que Kaniosliy os via des-ripparecer.,.

r~. Esse Kaniosliy, dizia Theodoro, é extre-
momento amável!... Queres saber, meu caro,em Paris, para vencer, não é preciso ter sôtalento, é preciso principalmente saber agra-dar, e não conheço ninguém mais sctluctor
do que Kaniosky! Viste como elle se interes-
sou pela minha sautte! Tenho a certeza de
que ella lhe é absolutamente indifferente, nnsnem por isso a sim attenção deixa de lison-
jcar-me e hei dc provar-lhe a minha grati-dão opportunamente,.-.

e= Encomraenda-lhe o leu retrato I
r— De meia cara!...
Quando já não os avistava, Kaniosliy áppro-

ximou-se da limousine c disse:— Promplo!... Já partiram!..-,, rodes
abrir!...

Surpreso por não ver apparecer Hanezeau e
principalmente que este não lhe respondesse,
elle mesmo abriu a porliuhola.

Immediatamente, uma, duas,
ções rc soa ram.

A principio recuou.
Enfrentava uma mulher qnc

e que dava tiros de revólver.
Ficou alguns segundos sem

era elle o alvejado.
Não soffrêra o niinimo ferimento..
Atirou-se então sobre a desgraçada, nrran-coii-lhe a arma, empurrou-a para dentro docarro e subiu atrás delia. Tornou a fechar a

porta. Que drama naqüella caixa!...
Continuava a não comprehender porque Ha-nezeau não íntervinha. O que fazia Hanc-zeau?.., Hanezeau parecia dormir... Ein-

quanto mantinha por baixo delle Monique
que siiffocava c que elle esmagava, Kanioskv
sacudiu com uma mão Hanezeau... Hanezeau
vagarosamente oscillou s caiu nas alinofaílus

João Baptista: Gre-"',,, l ,rua Assumpção
, 

' oria Casquilho, ástoso n. 71.
a»wyiwwnWHr.1w,,l, ^

viu então que o sangue corria" do
ue Hanezeau/

lernar. Imaginou oue vistozeau estar morto, Monique ainda cri deleu tora dos papeis. Revistou a sua re 
'

Ella nem se pôde defender. E e a esl'i".nguiava. Kaniosky procede, eomòlambem estava como morta
Depois dc a ter despojado' tios

Kanios
ouvido de' llanczcauT Í'erccí,cu"nestava morto. '

Poz-se a blasphemar. ImaaHanc/" - ¦ -- - ' ;i

quiz. Ella

peis.imiarrou-acomasuapmprirroú^^c^
i as dc seda, pedaços tle seu vestido e irarlhado; em seguida revistou Hanezeau, ai ii ,a carteira das notas avuiUdas de que estiva. ccheiada, menos de uma de quinhentos fra"coi; tirou alguns papeis nue lhe ,,.,,., •

çompromettedores; não bulTú em ouC ¦lores^tornando a metter a carteira no bolso
O pintor encontrou no boo revólver militar.
Guardou-o no deliu '":

*o do sobretudtí

desse revólvcr7 não' «S° 
l^SCS SCn'itU

foste!" disse " 10 f|lllj
inczcau.,.

que, verificou
que estava so-

tres detona-

parecia louca

perceber que

,. - reduzido
,. cl|e uo cadáver dcDebruçou-se então sobre Moni

que ella perdera os sentidos,
lldamente amarrada c desceu do carro i. ,-,.|„o motor em movimento. ' p lla

veR08™ 'iÜ °alma ao suiar ° automo<
rldntq 

° 
i)ar,ecia 3ue «ada houvesse oceor-ido!., e chegou mesmo a sorrir recordamtlo-se do que dissera a Gérard: «E' teu paioue nin e.-,tá numa entrevista amorosa!.. *

O movimento do carro despertou Moniòlifao seu entorpecimento. Algo de lépido cs.corria-lhe sobre a face. Ella abriu os olhosAcima delia, a cabeça dc Hanezeau pendia d'almofada sobre a qual o buslo havia escor-regado c, do ouvido pelo qual peneirara .1morte o filcte do sangue continuava a cor.rer... correr sobre Monique.
Esse horror fez-lhe recupera», mais rápida-mente os sentidos. A desventura,!., desviou «rosto, mas foi em vão que procurou prole,gel-o com as mãos. Essas estavam lignda«sol, o próprio corpo. Os seus pés também es',.ivam amarrados. Monique fez esforços iniHteis. ludo; estava bem seguro. Via-se, poisina impossibilidade de libertar-se. Estava ca'

pttva.,

-.:¦:'r-

ÍConUnüa.)
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PREPARADOS

A coiiiiclião alliíiaila iniineiliaiaiiiiiiile
Urna* Rota* dcrta liipiidn cnlman-

e c .» coinlcliSo dusii|ipmcco coinu
lim- cnconlo—Desnppnrcct'nqiiclln dor
rocdoin que destroo os nervo*. Podo
V. S. Iiii;i';inal.«—il UgOIlIn Ioda pns-
(íni cm uni »ó secundo 

'.' A pelle ie>
fitseaila, ealniudii e imnila.

1'inns nnl.iH da nova e •,, ,n,f des-
coheila Lavul, d.u-llie-á este allivio
iioi.ini.iiieo. O iestabelecimento eo-
incç.i imíncdintnnientu,

l.uvol 6 na icnlidadu o primeiro ro-
mediu eiiien/ pnra doenças de pelle
inic se tciuilescolicito. li' um liquido
poderoso apotenteque se applicn clire*
ctttinenlc .is parles ciilcrmns e cuiodn
.rll . iintanlnucOi

j.nvol pencüa pelos poros at»! aos
fUIIIICn* loeiloies os (JlinCS Kilo n tai/.
do mal da [file. .Mata-os e eliniilin-os.
Iliinliii os lúcidos torturados com os
seus óleos cnlmnnlcH.

|)i\a a pelle elaia e pnra.
Para a comichilo, pelle àrdcnlc, le-

lii!..- leias j;iet:is, costas un escanilis
Pai.i c.Miinlius, inaiiclins, deleito1» da
pelle Para nioiileiliuns de inicclos,
erupções,ou ipial(|iler liíiniii de doença
da pelle cdo pciicianeo.

Km dous scRiindos desapparece a
comichào e ilõr, lim poucas horas a
¦wlle inostiaiá siguaes de restabeleci*
incuto.

(.'onipiciiiii fiasco de Lflvol no seu
droj{uistii li i<:. O preço é moderado,
Compre ao mesmo tempo uma pequena
quantidade ile álcool para diluir esta
essência conceliliada, pois que esta
novae Krandc ilcsicoberui vem sem di-
luii, em luiin a sua foiça oiifiinal. Só
leva um DlinuUi pura diluir íi força
própria adaptável uo sen caso. líutiio
terá o tratamento dc pelle mais Hfcrti-
vo qne -c tem descoberto. Ií V. S.
pode-o conseguir puro e perfeito exa-
ctaiueiite eoini» os especialistas de Lou-
die. que preparam Lavoi desejam que
o receba líxactamento como V. S. o
receberia si se tratasse com estes gran*
«les especialistas pessoalmente, liste
maravilhoso tratamento acabara cum
a sua doença de pelle.Compic um Iras-
to no seu droguista hoje,

LUIZ CIOS
Clieumt o poderoso reconstituiu*

le o VANADIOL. As pIlulM SltU»
riflem P»ra tlcfluxos u Iiitluciizits.
On Pói Antl-llcmoiTlioliltirloi.

O VINHO JUIIUDBDA PAUL1B-
TA para nu enformldndoii do flKa*
do. 0 ÓLEO CALMANTE 8. CAI •
LOS pnrn doro» do ouvido, uovral*
K 

o' VEGETAL PAULISTA, para
"Ti 

XAROPE LIMÃO BRAVO, afa-
niiiilo paru tosse a brnnchites, o ns-
sim como tudos os preparados de
l.ui/. Carlos,

ABAIXO AS 1N.IECÇ0ES
^mmmKmmmmmmmmW9Wm9m^^

Com o «006» c "914 » jjaMaen um «Jinhelrfio
e nfio fienr» curado». As Injeções tle mercúrio
vo» debilitam. ——*mmm '

Só o ENERGIL, remédio vegetal,
é que oura realmente a aynhília

<3L*5M».tO'iS(,«&' O) Mi4l!B 4*-

A* vendo nas drogarias i í^Mí PACHECO,
GRANADO & Ci ARAÚJO FREITAS & C,

(odus a» boo» pharmoclagi —

Aos doentes
AS pílulas sudorificar hk

l.ll/. CARLOS bAo outra espeta-
liiladc só contra eonítlpa.jJOS, de-
IIiimis e bioiicliites, tratamento
sem dieta c rcnllsodo enj pouco
tempo ou dc infhieii/.n,e dores de
dentes, c evitam as febres dc inao
caracter.

Note bem
O VANADIOL é o poderoso re-

constituinte fioral que eniíonla,
desperta o nppotllc, traz a ínuuo.
perdida, regenera o orgonwmo Ira*
co e depauperado: cura a neiirus-
lheuin, eiini i» debilidade nervosa.
IP aconselhado por Iodos os me-
' 

O LICOR ANTIP80RICO, aliei-
nado cum os l'<'is Depurai ivos ou
com ns Piltllos Depuraiivas feitas
coin os niesinos l'ós Dcpuialivos
de Mendes, são puraineiil» contra
toda a espécie de cmpifíciu ou
dnrlhros, feridas ou uleeras syplii-
lilicnSt

Nas pharmacias e
drogarias

DEPOSITO:

Silva Gomes & C.
Um S. PeâHro 42

LOTERIA
DE

Wncii -se em todas
boticas priucipaes,

diouarias c

GRANADO & C.
JilO 1)1: JAMlIIil)

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

M, Largo S. Francisco dc Paula, 41
Teleplinno 3.Sli-N'orlo

0 mais ciinfoilavel salão.— Cozinha,
piiniorusa

MENU
Ain.iiiliã ao almoço:

Mii}uiuiiibe ile gallinhu.
Caído a ii)!illie.;i.
Carne secca assada á baliiana.
Mocotó ;i portititucita.

.\n jantar :
Perna dc porco com tutúá mineira.
Piielicro ã Ia crcolla.
lniiijio ã Villa ilo Ciiinlc.

Üslrii-', le^iiuics paulistas.
Deliciosos \inhos

Chapéos dc so! e bcnqalas
0 mais vuriaili) sortimento oncoutra
.,. na CASA BAllllOSA, praça 

'fira

ilcnlcs n. ü, junto á Caiuisaiia Pro
gresso.

N. li. -• Nesta casa coluem-sc
uliapéús c fazem-se conceitos com

rapidez c pcrlcieão
ffl«SL*ÍHE?^!i-a

PAULO
ílaraniida pelo governo do

estado i

Terça-teira, 22 do corrente

20:000$000
Por l$8oo

Sexta-feira, 25 do corrente

40:000$000
Por 3^600

Bilhetes ú venda em iodas as
casas lotericas.

fl 

í-W Wfrdm \

w mi/i
\mW 60$m

miJÊm

I

E' preciso domi-
nar a

= A =
elegância força

o exito!

A Notre Üame de Paris
CRANDE. VENDA com

o desconto de 2o ci.
Em todas as mercadorias

,-lir. | | mim*f «wti"',h|'»»**«—'¦»»**—'"¦''" "*l">r*1*,' 
iri riifmmá m

VJ"£km'*~'

Coiiipanhlrt Nacional
tle Seguros tle Vida

A mais noclorosa Com*
panhia Sul-Amerlcana

.Bcme

Companhia do UUrlnt llacloiu«t
do Braitl

üstrncçOoii puWlcaii wíi » fi^cíilti
Rocilo cio doverno fíilcwl, As 'i i'i o
uns •iiihliatlnti ns !> Iwrii»! ÍI »Uft

Vlscumlu tlu ltahnraliy u. V)

AMANHA
346 - C'

....•••

IUÉ
22,Uruguayana, 22
linlrc Sele de Selcmbu

o Carioca

80$„uwe
Ternos por

medida
- DE —

clieviots,
diagonaes e

casirairas
das melho-
res marcas

CASA DA ESTRELLA'
Grandes abatimentos

Lembramos aos nossos fi-eauezcs que
esta caaa continua a vender suas

mercadorias com grandes reducçoes
,|$O0O.

3$5oo

3$900

8.]iooo
2$|OCl

3 $ooo

|tjOO
I $000
i$Soo

5$íSoo
2.Í500
3^.500

i$30o

• •»*»« t • t

• t • t « t •

•••••••

Camisas brancas paia noite (reclame), uma
Camisas brancas com peito dc musselina, uma..
Camisas brancas com peito cor fantasia, Qrecia-

me), uma ; •'''.'
Grande sortimento de pyjamas de cores fantasia

(preço reclame) 
Ccroulas de cretonc france/. (reclame), unia....
Cuecas de zepliyr inglez cores sortidas, uma..,,
Ccroulas de zephyr inglez, (grande reclame) uma
Ligas americanas, par
Laços de pura seda, (reclame) 
Gravatas Regatas, pura seda 
Toalhas brancas para mesa com 2 i\z metros

(reclame), 
Collarinbos duplos e simples, 3 por...
Punhos, diversos modelos, 3 pares
Meias dc cores fantasia, para homem, artigo su-

perior, par.........»»....... • 

Secção de calçados finos para homens

Remette-se qualquer cncommcnchi pata
o interior, correndo as

despesas do frete por conta do freguez

RUA DO OUVIDOR N. 134
~B9HBHBBBBBB

Fundada cm 1895

íi" npoo/aniiioiilo úuvüriíé
loiiwos Oo orlso qiiQAim ao-
miro v Inülaponativoi.

O cualQ Q Imlanlttpnnto
nn pronorotio a prolQcc&o
tino oftovoèo, . . •

Umn nj)oi/qo ''« ¦'"'" $ ?
unluo lllnlo (fito i"">''' s»lci'
lo .1 f/OprocitlílftO,

Picam informações no
Escriptorio Central

lilili
DINHEIRO

Tor li 100 cm rmiot
*-- 

' 

' ¦ 
,

Terça-feira, 22 do corrente/

15:óooíooo
Por 800 róis cm inteiro»

0a lieditlos <le liilliclc". iln inlç*
rior devem ser oeoiiipiiiiliiiçloH 1^
inai-i (100 réis pnrn <> porte cio t.c<r-
rcio c iIíiíkíiIcis nos ««entes rtemcíj
Nflznrelli & <:„ run do Onyld/if
11. 01, «.lixa 11. «17. lele«. IXh-
VEL 0 im cnsn F. (iuiniiunc., lio-
•.mio, 71, esquiiifl tio beco dns (.mi-
cellns, cni.tn do Correio 11. i.-">.

adquirida ou hereditária em todas ns
maniroslnçõ63. ilhoumntismo, heze-
mui, Uleeras, Tumores, Dures nniícii-
litrcs e osíciis, limes do cabeça nu-
dumas, etc, c todas doenças rcsul-
tiintcs dc impurezas do sangue,
curam-so infullivclniento com o

CnZ 
"uo 

con» um só frasco nade—cor nualejuer manifestação. Uma

colher após as íclciçòcs. Lm Unlus as pharmacia.

j^gjP^BBaMHSWMSlBISBS^g^lg™

lir^AIflTêrir^BOirAFOGO, 334 ^^\^ !
VJHSÍ inglezas ! em rrento ao PaviÜnio dc Regatas - Tclop.. £U'J^<^^ ^^_^ 

\
mMÊfH > S"«»rsal -In^allada 110 esplendido V^+^^Q ^^-**^W '

lÊaÈll w-^v^^.v--. jLlio novo dê moileriia constiu \[^*^\~J&0X*^^**''^ W \

JwÈÊ -^^-vÇ-'*¦'¦ 
i U. das Laranjeiras, 

^^-**^Tq 
' 
\^1^'^ Ctzinlia dc pri- \

á3||L\ j TolcP- 
^^'^^'t^.^^mclra 

ordem - Aposentos !
-¦ ^___=: j ^»***\a Vk^ \^^*^^"^ ebanheiros, com todos os confor- !

I"™-" 

g ¦ I | ^^ 
™\t0**10*00^ 

tos modernos. - Bom tratamento. Preços !

|B|||ll(| >>*^modiC05. bondes á porta. MI1.1EI, II. SIXEL & 1HM.\0 J

UulJI] Wanted immadiatdy Hfl.Qa mnhlbflrl

Emnrcsln-so soliro jotas, roupas, fa*
zendas, mclacs o ludo quo icpresen-

te valor

Rua Luiz de Camões n. 60
ielepiiõneTó^íixoiite -

(M)orto tlus H hovaa dn
milühii lis 7 dn iwiloj

J.UBliíUl&C

fmí® Tolha
Coiuprase e paga-se

bem. Rua Marechal
Floriano Peixoto
n. 40.

ALUGft-SE
Uma pittoresen casa com lindo

íardiin, para pessoa dc bom gostç)
loL';;tr saudável, bondes de ioo
rtiiSjCom 2 salas, 2 quartos,copa,
quarto para criada, cozinha, etc.
etc, tudo limpo. „

Trala-sona menina, rua Sergrjlc ij. IJ
(S,'io Christovão).

IÍÍ1TPI âVPMÍDÃ

MAita ^í

GAFE' SANTA RITA

Pharmacia
Compra-se uma ate 8:ooo^iooo
(oito contos), nesta capital.
Num bairro populoso. Dirigi
cartas a F. A. César.
Mathias Barbosa. E. F. Central wn

Pintura de cabelíos
MME. 0I.IYIÍI1U lingo ciiliellos par-

licultirmcnle, *''> ascnlinras, com Heiinó,
Acliialiiiente garanlo a maior perlciçâo
lio teu trabalho. Duração; •|imtro niczcs.
iJuinpletaiiiRiile iiioflensivo. 1'rcpara.ílO's j
recehidos da Europa pelos ulliftíòs va-
pores.

Avenida Comes pveire u. 108, sobrado,
TelciilLCiv-n. ^'.800—Central.

I BENZOIN
Para n cmbellczaincnto ilo rosto o

iliis mitos; relruSCIl
a pcllo irritada pela navalha

Vidro .ISooo. Polo Correio
fiSooo

Perfumaria Orlando Rangclj

I i.i i i "" —^-«^—(¦¦M^w**-****"*'1'

HHl 'i nu n twsii

Wanted immadiately
' Pv american family a moilern lar^e

furnishcd housc in perrect sanilary con-
ililiuin witli hot and coid running Water
and largo garden. Sitnation in good
neiglibomhood, Larangciras, or hctwcen
Praia llusscl and Botafogo, fur tliokc.
Applv l'v loter t.aixa Postal, 497.

Familia americana Deseja uma imme-
dlntanicntc grande cm perfeitas condições
sanitárias, com agua ipicnlc e Cria, no
centro de grande jardim. Preferc-so nas
Laranjeiras ou entro apraia do Russell. c
liulalogo. Olfcrlas por carta á Caixa
Postai n. 497.

REGISTRADA

GARAGE AVENIDA
Reputada a 1- desta capital

Autos dc luso para casamentos .vpa«cios

rrr escriptorio: —

h. Rio Branco, ibl-Tcl. 47! central
C.UtAüH i: OFFICINAS:

Rua Relaçüo, 16 e 18-Tel. 2464 central
RIO DE JANEIRO

O maior e mais ImnortnntO do
Urnsil. Occupnudo a incllior sh

tnacão dd •*»*'

Avenida Rio 3ranço
Servido nm elevadores clectrieos.;
Freciueucin annunl de ÜÜ.0U0 çlien-j
js Diária complcla.. a partir ü(f

lOÍ(llll).
End. Teleg. — AVENIDA

KIO DEJANEIHO
—«Ml

RUA DO ACRE IN. 81 II e RUA. MARECHAL FLOI
TELEPHONE 1.404 NORTE li TELEPHONE 1.218 N

í^íu 22
ORTE

Pensão Brasileira
Reformada para famílias c

cavalheiro:; de tratamento, a 20
minutos do centro, bondes a
toda hora. Rua Haddock Lobo
n. i2í.

DE
Ernesto Souza

jBRONCHITE
^aidão, fstbm»,

Tuberculose pulmonar.
, GRANDE TOMICO
I aDre o appetUB e produz a

louca muscular.

Material para todo o gênero
de illuminação

GRANADO * C 1» d* Marco, 14

ndem-sc
n.i

Manteigas íinas
analysadas, marcas dc inteira

garantia e superiores, na casa
Pinto Lopes & Comp., deposi-
laria dc importantes fabrican-
tes do Estado de Minas. Rua
Floriano Peixoto, 174. Tele-

phonc 3.006.

Material sanitário e encanamento

Sortimento completo

QK11il 12111111
usando n süspcnsqrio Elcctrico-Ma-
gnelico do Dr. Wilson, Cum inCtil-
livcl e absolutamente corta dos OU-
GaOS onfruquecidos por uma moci-
ilude desregrada ou unia velhice
prematuro.

DEPOSITÁRIOS
ME HINO & C.

MIA 1)0 OUVIDOR. 103-Rio
Rcmctlcm-se cuIíiIokos deste

appafollio. Represcnlanlo cm fíão
Paulo:
•JAN9AIS10 LQURE13IO

RUA 15 DE NOVEMBRO n. 7

A FIDALGA
Itcslaurant oudeso reúnem as melho

ns Cumiliiis. Rigorosa escolha feita dia-
riaincnlc, cm carnes, ca,;as o legumes.
Vinhos, importação de marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

RCA S. J0SE', 81 - Telcp. 4.513 C.

jóias a preços baralissinios
run Gouçalves Dias !)7

Joalheria Valentim
Telephone n. 9fll — Cenlral

Miiilíií
para cinalisiiçãc ile acuas

vki-IvOX, aiORBIiTjI & COMP.
Praia do Caju n. 158. — Telcp. Villa 190.

fnbricti de \ii;;is ècas de cimento ar-
mudo, vergas, Ingcolas para divisões,
ínuis leves e eeononiicas de qne ipial-
ipier uutro artigo similar.

Visus-niadres massiças e pnsleã para
cerras.

-I

ESTÔMAGO, FÍGADO E INTESTINOS
Digestões difllccis, azia, gastrites,

oulerilcs, prisão de ventre, ináo liali-
to, dòr e peso no estômago, vômitos,
dores dc cabeça, curam-so com o
Elixireupeplico do prol'. Dr. Rcnicio
de Abreu. A' venda nas boas pliar-
macias e drogarias do Rio e dos lis-
tados. — Deposito - 10, Rua 1» de

Stiulos. 

— Deposito
Março, 10. —Rio.

CASA _DALB
Rua da Alfândega 82 a 86

ESQUINA DE OURIVES

Quem pnga o pato ?
Quem hão compra na nova tabaearia

«Cruzeiro» á rua 13 dc Maio, cm baixo
do Hotel Avenida, a qual oCCcrcce em
cada maço de cigarros -i, 5, 0, 7 e 9
coupons (vales) o muitas outras vanta-
gens. Completo sortimento de cigarros c
charutos.

Chá de cacau
R@constita.nfe da

veShcce.
Deposito : rua General
Camai-an. 128.

Stadt Munchen
Praça Tiradersteí3 n. I

Telephone GG5 Central
Amanhã para o almuço :

Filetçs do Rio Grande com
batatas, ostras frescas, mayon-
naise de badejo, angu á bahia-
na, sardinhas nas brazas.

Ao jnnlnr'.
Puchero á ía argentina, peru

á brasileira, ostras frescas, can-
ja, sopa loignon nos gabinetes
ao ar livre.

Cozinha para iodos os pala-
dares.

Preços ao alcance de todos.

MOVEIS
Alugam-se por preços muito

reduzidos qualquer quanti-
dade cie moveis, podendo as^-.
sim nossos fregue/és mobilai*
toda a sua casa .sem capital; (t,
rua Riachuelo n. 7, Casa Pm-
eresso.

Papeis pintados
ívloderna collccção desde ^.|Otí

a peça e guarnição desde 2$000c.
Só na conhecida Casa BraiK

dão á rua Assembléa S7, pro*
ximo á Avenida.

CAMPESTRE
HOJE

Grande jantar*
Primeira casa de

petisqueiras á por-
tugueza ri'Ameri£a

do Sul.
1WA DOS OURIVES 37

j Teleph. 3.666 Norte

Não precisa de reclame

LAMBARY
Agua mineral natural

DEPOSITO GERAL

Kua Theophilo Ottoni n. 3*
Telephone Noite 355

Mobiliário completo
Familia do lralam|.tiw, ^trangcira,

que sc roiiru, vemb,JM|rc«)IlNRgontc nu
cm conjunto, ü mu»jiii*t«» ovãpiclp dc
Mia casa, desde Ircni liícoílnlw atu o»
tapetes ila sala; ua biutcIí são todos
completamente hóvos. Ver estralar na
rua do llezcnde 101, das lpáj.10.

qualquer quantldatlu dc joina velhas
Min un >em pedras, dc qualquer valor 4
cautelas ilu «Monto dc Soccurro»; paga-so
bem, na rua Couçalvcs Dia- n. 'íi.

oafbena Uaieníliü
Tdcpliono 0111 Central

Ouro a 2$ a flramma
Ouro Je lei a i$8oo, moeda

2$, platina 6$ a gramma.Ouro
baixo de ítiíoo a i$;compram-
sc relógios velhos; á rua Santa
Anna 6, sobrado, offieina de

Irelojoeiro.

AINTARGTÍGÀ
Recebem-se pedidos

e eiicomiríeiidas des
tüs aíamadas cervejas
uo Bepo3ito á nia Ria-
chuelo 11.92, (Eriip.rç-
sa de Águas Gazosas);
entregas ao domici-
lio. Telephone 23SÍ C,

Perolina Esmalte-Lco"
preparado que adquiro o ccnscrvii a bel«
leza cia pelle, approvado pelo Insliluto da
Belleza, dc Paris, premiado nu lixpqsicão
ile Milano. 1'reço a§000. I'0' llli AHK0Z
l'HI\0l,INA, suave c eiuiiellczador. Preço
4^0110, Kxijam estes preparados, ii vendJt
em todas ns purluinarias o 110 deposita
lesto e de outros preparados, á rua Selt

do Setembro n 200, sobrado.
Vende-se na Garrafa Grande

Escripturação Mer-
cantil

0 professor Mario Pires, da Escola de
Aperrciçoamcnto, abriu um curso parti-
cular a rua Uurâu de Ubíi n. 132, o en-
sina liscripturnçiio Mercantil pelo mesmo
melliodo de seu mestre Sr. Tavares du
Costa

^B^^amsmm^mBam^^^x^^aa^^^^^^B^^^^i^^^^l^^

Os Srs W.m H, Mueller & Ca., Armadores e Corretores Ma-

ritimos em Rotterdam, Haya e Amsterdam, fazem saber que,
sob nenhum pretexto e em nenhuma circumstancia, podem servir de

intermediários para a exportação ou reexportação de cartas # ou

auaesquer outras communicacões postaes provenientes de prisioneiros
pertencentes a nações neutras ou belligerantes e destinadas a ter-

ceiros Por conseqüência, todas as cartas ou commumcaçoes que che-

Sm aos escriptorios dos Srs. W.» H. Moeller & Ca., para serem

fransmittidas a terceiros, apezar do presente aviso, serão devolvidas

sem franquia aos expedidores.

Aos Filhos do Norte
Gostaes de peru assado e de

boas iguarias á bahiana, vinde
com vossa Exma. familia a

Gruta Bahiana
Praça Tiradentes 7-í

Casa especial de bordados plisses etc.
Ilua dos Ourives í3~-Sob.

Ponto àjour e pícot desde
200 róis, plisse desde 100 réis.
A única casa que faz plisse
eliato, accordeon e machos eni

Leilão de peito
Em 24 de Agosto dc 1916

L. fMTfflS.!! & C
Henry & Armando suxcessorei'cA5RFUNUFlDnEMt867

45 - Rua Luiz tíe ímm kl
Faiem leilão dos penhores

vencidos e avisam aos Srs. mil-
tuarios que podem reformar 011
resgatar ds suas caulelas até á
véspera do leilão.

Guarda Fsellü
Quem precisar nm superior C0I-'UI3 para

gunr.iar seu* ilocunicnlus c valores cou*
Ini rotilui e mfto deve 'diriiçir-se no de-
posit • (los COFItES AMERICANOS, onilo
eiiconliiiiá griuiile stueli, novos e ustidui»,
iiirciunafs é eslrungciios, dos ine.lioies
inbriii ntes ode diversos lauiunlios, de
ÍOUJOOÜ paru cima.

Rua Camerfno n. 104

Vende-se barato o predio dâ
rua Antônio dc Padua n. ri,
Riachuelo, próximo da rua 24 dc
Maio, com duas salas, cinco'
quartos e mais dependências e
grande terreno; trata-se
mesmo com a proprietária.

it$

Faz vestidos por qiittlqucr figurino, com
toda a peiTeigão e rapidez, preços liara

110

••••"• ¦'¦¦' ••; ¦¦---- - - —- . tissimos, rua Gonçalves Dias 11. :17, so-
pregas tinas e borda soiuache 1 brado, entrada pela Joallieria Valentim,

Telcplione n.99-1 Cbitlral

A "Tendinha dos Alliados'',
ANTIGA DE MSlíOA —

Recentemente reorganisadi
sob a direcção do provecto

"Belga"' Ijinacio Van Gecm.
Almoço, jantar c ceia.
Aberto dia e noite. Kua Vis-

conde de Maranguape n. 17,

THEATRO APOLLO

HOJE-Doraingo, 20-HOJE
2 grandiososespectaculos 2

A's 7 314 c 9 314
10 M US UETUJIRANTE EXITO TIIEA-

TH AL

A brilhante reviiln em dous actos,
11 quadros ¦¦ duiH diiálnmlirantiis apo-
lhcosus, original dc Cândido de Castro,
Luiz Süv.i .Salviliu-) e Ojtiivio Rangel,
musica d"< ilistinctos maestros Fclippe
lluaite e Raul Martins

ISSO FOI TEMPO!...
Com o seu lindo quadro puliiotico

ALSV1A PORTUGUEZA

5LUB DOS B0HEM10S lg Pfí!íACS THBATRÍ5
UU.V UO PASSEIO, 5t

RESTAURANT E CABA11ET

Anianliã, segunda•teira—Duas sessões
da miigiiilica revista — ISSO FOI
iEjII'0 !...

Hoje e Iodas as noites, « soíiée chie»,
grande suecesso da cxcollente « troupe »
dirigida pela sympatliica cabarétièro

LAÜftÀ DE SABE
Grande exiln das eslréas :

LATHOYANA, cníío mundial.
A IRERIA, bailarina hespanhola.
LA VALENCIAÍilTA, couplctista liespa-

nliula,
Suecesso de :
LA F0LETISA, cançonetista iluliaiia á

transformação.
Miss ARLETTEj chantouse excenlriquo

liollandaiic.
Mme. 

'lll.DA MAXCINI.
Mine. S17.AN.NE MUGÜET.
Mine. FANNY H0I.I IN.
Orchestre Uigane—Direclion du m.u-s-

tro MESSADAGLIA.
Amanhã — Novas estréas chegadas de

Buenos Airw

CYCL0 THEATHAL BRASILEIRO

A's 8 1/2 da noilo
Ultima representação da opereta

em tres actos, do ANT0.NY MAUS,
musicado llKNTiYlllllCllMANN

TÂ
Tomam parte os dislinetos artistas

PINA G10AMA e ÍTALO BER1TSI.

umanliã, grandioso festival para
despedida cia companhia.

Terça-feira—11" recita do assigna-
lura. Festa artistica de ITAl.O BEit-
1'IM-Primeira representação do —
TOÜHEADOn;

Sexta-feira, estréa neste llieatro da
companhia dramática de que faz parte
a actriz EMMA P0I.A, com o vaudç-
Mlle do grande suecesso—0 MICRO-í
DIO DO AMOR

1.ÍAIÍ.VIVIÍ, l L\Iba 1AUXUU1 X MJ\J

Glab dos Politieos
NA RUA DO PASSEIO 78

O mais chie e concorrido salão dc concertos do Rio

Conccrl-clianlanl ás 2-i horas em ponto, todas as noites, suba direcção do np-

plaudido cabaretier FRANCO MAGL1ANI

A NENETTE, chanteuse niignonne—FLORY, italo-fran-

ceza— PURA JENELTY, estrella hespanhola—(ilOCONDA.
italo-argentina — LA BELLA PORTENA, coupletista — LA
M1LAGRITA, bailes orientaes — LA BELLA CÔNSUL-
L1TO, cantora creola-JENNLE LESSY, chanteuse apache
— LA BELLA TORCAZITA,cantante internacional, chegada
tle Buenos Aires. 

Suecesso da orchostra bolieniia do professor PICKMANN.
No dia 23, grandiosa estréa de THEO-DORAH, lyrica
('/•TI

Theatro Carlos Gomes
Grande companhia de sessões, do

Eden-TTieatro, de Lisboa—Empresa
TEIXEIRA MARQUES.

CINEiVlA-THEATRO S. J0SE '"

iranecza.
N. B.—Todos os artistas são contratados pelos, agentes exclusivos Parisi i

Molina.

ARTg... ELEGÂNCIA. BELLEZA, MUSICA.,., PWRE8.

HOJE HOJE
Gi-andiosos especlaeulos

Duas scssOcs, ás 7 3/1 e 0 3/4
com a revista-fantasia, de costumes
portuguezes, ''in dous actos, de
Carlos leal o avelino de
SOUZA, musica dos maestros T1I0-
MAZ DEL-NEGROe LUZ JÚNIOR

Obra regionalista e patriótica! Um
verdadeiro li.yniuo A Portugal.

Toma parte toda a companhia, que
NÔ PAIZ DO SOL alcançou formida-
vel e retumbante exito.

A seguir-DOMINO',

Empresa PASCHOAL SEU RETO
Companhia M0LASSO, da qual faz parte

a primeira bailarina ANA KRE.USER
Dramas, comédias, musica o guinde-

bailados—Director da orchostra, niaes-
tro MANEM,A.
HOJE HOJE
Tres sessocs-As 7, 8:1/1 e 10 1/2

Especlaeulos do completa novidade paro
familias—Arlo, luxo o moralidade—Nu-
moroso elenco, luxuosa monlagcivi—To-
das as noites novidades.

¦i* sessão PARIS A' NOITE—2» sessão
— A MIMADA DE PARIS, um dos
maiores suecossos de Molasso e Kremser,
nue Sã" delirantemente applaudidos tuihis
lis motes. :l« sessão-AMOR D'APAC1IE.
Protagoiiislas; G. Molasso e Ana Kremser.

Grandes surpresas! 0 maior suecesso
lheatiai'. 

Amanhã— 1» sessão-A S0MNAM11ULA
-2» sessão-A MIMADA DE PARIS-
3» sessão UMA NOITE EM TAIUR1N'.

Em todas as sessões tomam parte can-
toras á voz, duellistas e translormistas

A empresa reserva-se o direito de ai-
uti.i este programou»

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

« Ti urnéo » Crcniilda d'0livoira

HOJE^^HOJE
Domingo, 20—Ultimas ropretcnla-

ções do
A's 7 1/2 o 9 3,1

líll.

0 maior exito dos últimos .ume:
12-1 representações

a Mise-cn-scène» de loâo Barlio.
Moveis dn Maicenaria lirasi ;;'''«•

Nolavcl creacão de UEM1LDJ
D'0LlVEIRA

' 
1

»

I ÚíMÂ

Amanhã-Desliimln-anle ni'¦»l,,«^
-O maior exitO de GA^A" '' ... j
autor da- MENINA I)0 LIIOl< l..MC »
A TICÃ0ZINIIO. Estréa da acin
D1TH DE MEU.O.Prolngonisla,
MtLDA IIUI.IVEIRA. Exito al<
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