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Qluztiroi tlc calibre zò'o, com o alcance de ;*./ kifoihctras. iiislatliii
de S. Luiz e Vigia, a entrada da barra

¦los nos fortes

,-A propoiilo da creação do l* districto dc
¦artilharia dc costa, de que demos lia dias
mnphlas inforniaçijeíç, «olicitíimos alguns
informe* ao 1' tenente Marcolíno- Fa

íundes, ajudante de ordens do ministro «la
tíuerra, Escolhemos; propositadamente, este
offieial, pur ter exercido elle nesta creação
papel saliente c por Bcr um dos offlclues que
tèm o curso dessa arma, feito nos listados
1'tiiilog, onde acuiupauliou os progressos mais
notáveis alcançado,; pela grande ltepublica do
Norte, nesta matéria.

Iniciamos a nossa palestra inquirindo so-
tire f-util a importância da creação du dis-
itriclò, te o tenente Fagundes falou:

—A importância dlssa creação reside no
estabelecer uma doutrina nas questões dc dc-
fesa costeira, até agora entregue ao mero
critério pessoal e individual, sem programma
prestabeleeido. Este districto se transformará
num centro technico dc estudo das questões
idnlivas t« efficiéncia dos elementos já exis-
tentes, mediante sua congregação c o uppare-
ili.imento dos serviços imprescindíveis para
ti*ansformal-os verdadeiramente em uni órgão
(le defesa.

A principal importância, porém, dessa crea-
ção, é ii que importa na unificação do com-
mando dus fortalezas da barra do ltio de'Janeiro, o qiie facilita a sua acção em conjun-
to, cou.sa difficilima de obter com o anterior
regimeii. ... V. •

13 o tenente vagundes expllca~o pimUr de,-
por falta de unificação de eommando, não
ler consejíuido o general Gabino Bezouro, du-'rante as manobras ultimas, a reallsação de
.uin exercício cm conjunto das nossas fortale-
?.*is, o que o levou a propor n unificação des-
se cornmando, no rcu relatório.

! -43-.de onde nos ]ioderá vir o material ne-
eessario á creação do districto? perguntámos.' —Naturalmente, continuou o tenente Fã-
fundes, em conseqüência da guerra, só pode-remos recorrer agora e de futuro á industria
dos Estados Unidos. Ií é o caso de nos feli-
citarmos, porque em material de artilharia de

costa a America do Norte é inigualável. Nin-
gueiii possuo melhor organisação a esse rc-
speilo que os Estado., Unidos,—13 qual o meio <lc se orgahisâr, dc modo
effieiente, a defesa do nosso littoral?—Seria nomear desde já uniu commissão
mixta do Exercito, é du Marinha, afim dc
procederem ú organisação dc um plano dc
conjunto, onde fossem assigiuilndos «s pontosestratégicos é taclicus, que deverão receber
os futuras obras dc defesa. 13 naturalmente
depende tamhem da noa vontade dn Cóiijjres,-so, votando verbas necessárias á êxõeiiçflo do
plano, lista verba eqüivaleria u uni seguro do
vida pura n nossa nacionalidade, pois que cila
tende á nossa defesa ou seja á manutenção
da nossa integridade como Estado c como
nação.

—Mas, ainda nma pergunta, lenciitc: queespécie de defesa exigem as nossas frontei-
ras tcrrilori.-ies?

Es3c problema é complexo: penso, po-rém, que o regimen do povoamento systema-
tico dessas regiões e a ci cação de colônias
militares, inuilo concorreriam parn a segu-
rança das fronteiras .lèrrcstrôs. Isso c a lo-
cálisaçãò dá nossa artilharia pesada de caái-
panhu, vulgarmente chamada "de sitio", com-
plcturium tal defesa.As populações que ali sur-
Rissem iriam combater por unia linha aíistra-
ta de fronteiras. Defenderiam a terra ferti-
lizada pelo seu trabalho o onde nasceram-.seus ¦- filhos-, -Seria assim .um diqne -vivo ;^c
lutelligente contra qualquer pretensão de
invasão. O problema í-, entretanto, como scvè, complexo e difficil. Penso, porém, que ee
deveria tratar desde já dc organisaó i iíosís
artilharia pesada. A esse respeito já existem
estudos feitos I>cla commissão de compras,
que foi á Europa.

—E quaes os resultados immcdiatos da
nossa organisação?

—Maior efficiéncia dos elementos existeu-
tes e a yhntagehi' de offei.ecer uma latitude
muito grande para se desenvolverem pro-
gressivairíentc os grupos e baterias.

0 Sr. ielio lobo
regressa ao

Algumas JBTrapr-essõe'.»
de S. Ex.

lira mais de meio dia quando o Sr. He-lio Lobo desceu de bordo do "Vauban", an-«.orado no cies do porto. S. S., secretario«íue 6 do presidente da Republica, teve um«lesembarque de regular concorrência e dc
muito carinho. Vinha da Norte America,onde, em varias universidades e com npplaursos, falara da amizade tradicional do Urasilcom aquella Republica, fazendo prelecçõesrasadas de artigos já conhecidos do nosso
publico kdor. Estivera também em Paris,cujas impressões despreoecupadamente ji03transmittiu, dizendo:~ Km Paris fiquei penhorado com o fa-cto de haver o governo francez me facili-
ii. 1, vis,'l!l aos territórios libertados e aotront". Vendo os territórios libertados, tive«ma dolorosa impressão; vendo o "front",
•iflmirei o Exercito francez, que è digno da• luta «a que jla quas; tres annos se cm-penha.

E aqui S. S. nos fez umas rápidas dé-¦«ipçocs da obra do vandalismo allemão c«a impressão que lhe deixou a physionomiaconfiante do "poilu".

vi i ?' ?' nil° reSrcssava agora de Paris;
en J* Bucnos Aires, onde se demorara ai-k«"J dias, de. regresso directo da Europa.Ama que ali verificou, pela terceira- vez,'.üe a amizade quc a historia fundou entre
«ln | 

lror' c argentinos se faz cada vez maismrailoura. A imprensa se mostrou para
„, . °. de bondade extrema, havendo ai-

.suns jornalistas lhe falado de um plano de
;*y?fi*B>i a cuja testa se acham as melhoresPennas daquella terra. ,

K voltando a transmittir impressões da

trl"T A J***uroP'a é um immenso cemitério. Que
in tn -i ,J,ll<io Tiesta fitlerra tem sido tãontspcrailo que nada se pode calcular quanto•'O seu fim. Entretanto, preparam-se os in-
(le .p:iI.'a <'ou° a tres annos de hostilida-m. A siln.içiio actual, que devia ser má
lúod ° ,A"cmanl'!l. compensa-se de certo
j ?¦ A Allemanha tem duas esperanças: a
; "!?;"' russa, que desorganisa a Rússia,
cám^ i- * no menos' <,e combater, c ,i'siri? 

i'a s"')mar'11''1» ll"c í realmente muito
«ini i - °"tro lado; tem duas enormes in-uietaçoes: o preparo militar dos alliados,me tem dado que fazer aos teutões nn fren-
_âc-0C"nntft1' e «s diffieuldades de nlimen-í'10- Os inglezes têm operado muito bem,«c outro lado, com a entrada na guerra dos
,.',„ s Unidos, prohibiram-se as exportações
aser 0s pa'.z*-'3 neutros da Europa, o que
R,!i i.mu'«° a situação interior allcmã.
a m - " que -" fe comeca ali a limitarraçso do soldado, o que jamais se linha"Uo ou pensado fazer.
miei í"10,.?5 C0n'3ições do vida. S. S. diz
com ° <'1'ficeis. mesmo em Paris, onde tudo,
u ° ern outras partes, é caríssimo.

so» quatorzeI
_. A Scnado foram hoje apenas quatorze
n»l t\* dn<lue"[« casa do Congresso Nacio-'. Ur*' o regimento determina que asKoes serão abertas com o minimo de vin-*¦-¦* ¦ im scnadorei

w>fo., _,

O café e a acção do
Itamaraty

A nossa chancellaria tc.n se oecupado, e
muito, no sentido dc conseguir dos paizesalliados vantagens para a exportação da nos-
sa ruhiacea. Hontem chegou um tclegramma
dos Estados Unidos dando-nos noticia da re-
solução da cominir.são de orçamento do Sc-
nado americano, transformando o imposto dcimportação lançado sobre o nosso café em
imposto de eor.sumo. 13ssa resolução teve
por fim nos favorecer e evitar a exploração
dos importadores. Quanto á entrada do nos.
so principal produeto na Inglaterra, a nos-
sa chancellaria continua cm negociações, es-
tando cm muitos pontos de vista emperfeila
harmonia com o governo britannico, nãosendo de estranhar qiie essas negociações che-
guein a bom termo dentro de pouco tempo,

:—i —•» ¦ 
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0 terremoto de Sa.n Sal-
vador

Um rábula, na anciã de sol
tar um ladr Ao, compromettc,
um negociante c, afinal

«ganha* dous processos
A policia, Im tempos, deu inicio n umn cnm-

punha contra os batedores dc carteira; <>s la-
dròes e oa "puiiiíiii.síns", que, como uo wibí,
pulliilum por cria cidade. A campanha da po-llclíi, de valor apreciável; consistiu cm prenderou Indivíduos (pio cila sabia que eram Indi-Ocs;
batedores do enrtelrn, o proco°Hiil-OH poi» va-
diagem, visto conio nãn ne iinvin nprcsciilíido
occaslão do prcmlel-os eni flngrniilò dc rniiho
ou furto. 13, nsslin, com exilo roJulivo, come»
çnrniii us aiiloridjidcK u procesear lacs ladrões
por vailiiigem, c, piirnllelnihciite, os pretoroâor, coiidcmniivàni ú reclusão na Colônia Cor-
rcccldiiul.

A lei. porém, permittiii fosatj prestada em
favor do coiidemundo ii fiança Idoneii, ipic
consisto em respbiiBnbilluar-su um coininci*-
cliinti', poi» exenijilo, pelo criminoso e' com-
promcllcr-se cm dàv-llió profissão dentro dc
determinado prâi-b.

•--¦ii favor dcsseii delinqüentes ntfcrii nn foro
or. rnhuluK, oh ehninadou ''advogados crimi-
naes''. ,

Uin destes rábulas, um lal Arthur (íodinl.o,
que fnz ponto cin um bilhar existente á rua
<1<> Lavrada. c."quiii:i da Visconde «In Hi(
Branco, hpparcccii itn i' 1'rctpriii Criminal,
advogando <i:< interesses dc uni punguista, «pie
o juiz da prclorla, Dc. Murlinlii. (iarecz, con-
dcinnara ú pena ile reclusão na Colônia Cor-
rccBlniinl por 15 meres.

(fodiniio. ha dias, requeratí ao juiz ;i fiança
idônea paia «> scu coiistltuinte, dando enmo
fiador ò ilégoeinhle Hirviiuimhi (lonçalve:*, Ilo-
drigues. Deferido u pedido, Codinho fez com-
parecer a cartório um indivíduo", que diãsi
titir onegocinníc c asslgnoii o termo de fiança.

Hoje, iu o alvará dò solliini ser passado cm
favor do rio, vislo comni (, fiador apresentará
todos ns documéiits exigidos por lei. O Cserl-
vão, Jr. Álvaro dc Albuquerque, examinando
os aulos, notou um equivoco, quanto no nome

A GUERRA

Um novo apto ia
crise hespanhola
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O instantâneo.do rábula Cadinho. Apezar
de partida a chapa, foi possincl reoelal-a

e aproveitar alguma cousa...
do negociante e deliberou chamal-o urgente».«,o^i„ i. • "i- , —¦•••.••*,*¦ " *"x , - )"¦ *Jec.ipyçno>*ae jnnina remove, pois, de taram.mente a cartório. 1 ornou do catalogo de tele- jpto., esse- inconveniente* de caracter militar.Dhones e solicitou ligação para 0 apparclho, da , Nfío ha .grandes nolicias da frente oceiden-casa n. 8 da rua Ciuneiino, onde era o *je_05-> -lal.. Or, alleiT-aiKicst.Mo apparenlomenle con-ciantc estabelecido. S< fnrin.lflna onmiW-;,„i.,U ,1, tt„-_:  vi.. ....

Normalisam-se os serviços te-
legraphicos e postaès

. NOVA YORK, 11 (Havas) — Teícgrapliam
de San Salvador informando que os serviços
posthes e tclegraphico.s do paiz continuam a
ser feitos normalmente. Os edifícios e'as es»
tradas damnificados pehi terremoto estão
sendo activamente reparados, *' '

A Allemanha de 1917
¦:-.,*.¦ -".;;•" "'.,. !

Afinal de contas não li n r.ola de tiro-
testo da Allcmanlia ao Brasil. Que disse cila?

"Não pôde l"

ciantc estabelecido.
O Sr. Kuymundb acudiu ao telephone o...

confessou que não estava entendendo nada...—Fiança idônea ? !—perguntava 0 Sr. Ray-
mundo, pelo telephone. 13u ? João\dos San-
tos ? I

Por sua vez, do outro .lado,, o cscrfr-fio co-
njcçuva a entender 'que em tudo aquillo havia
uma grande "chantage". Pediu ao Sr. Ita-y-
mundo comparecesse a cartório. O Sr. Ray-
mundo voou sobre um taxi c, dentro de alguns
minutos entrava pela pretoria, completàmen-
te desnorteado. O escrivão deü-lhò os autos
para ler e, então, o Sr. ltaymundo verificou
que haviam feito, com o scu nome, nma gran-
de "escroquerie". Absolutamente não conhe-
cia nem o rábula Godinho nem o tal João dos
Sniitos. O escrivão, Sr. Álvaro dc Albuqucr-
«íue, pegou a papelada e enviou tudo ao juiz,
relatando em informação o que liavia i-uicca-
(lido. Ficou então combinado que fossem cba-
niadòs o rábula, o indivíduo que se apresen-
tou a cartório como sendo o Sr. Raymundo e
o próprio Sr. Raymundo.

O rábula, pensando que fora chamado para
levar o alvará de soltura do seu constituinte,
compareceu, todo lampciro, cnvergnndo um
frack preto, a sua roupinha dos domingos c
feriados. O Sr. Raymundo esperava em uma
sala próxima; O tal indivíduo, o homem fan-
tastico, porém, não compareceu. Então, dean-
te do promotor, Dr. Joaquim Mafra de Laef.
o juiz perguntou a Godinho qual a explicação
que deveria ser dada ao "imbróglio". O rabu-
la desconcertou-se. Deixou cair o guarda-chu-
va, desabotoou o frnck... engrolou a lingua,
quiz falar e da sua boca saiu apenas um"hom'essa ';" formidável. O negociante, Sr.
Riyymiindo, olhnva-o carrancudo. Afinal, o
rábula, o enxugar um .suor que nunca niais
íicabavn, entrou a lastimar-se, a dizer que era
um miserável, que fora embrulhado, porque
estava crente de que ó indivíduo quo levara á
pretoria cra o próprio Sr. Raymundo...

Mas como foi que o senhor reconheceu a
firma deste senhor nò tabellião Damnsio ?—-
perguntou o juiz:

E o rábula, com um riso cynico, confessou
que "isso" fofa o mais fácil do emprehendi-
monto. Amigo do Sr, Damasio, pediu-lhe quereconhecesse. a . firma. do Sr. Raymundo, fir-
ma que era falsa, e o Sr. Damasio reconheceu.

O verdadeiro Sr. Raymundo, porém, cxhibiu
a sua carteira ile identidade ao juiz por onde
sa via que sua firma era muito diversa da
qua fora escripta im petição. E, ainda, o Sr.
Roymuiido não possuiu firma registada no
cartório do Sr. Damasio. A "chantage" fora
completa t O rábula falsificara todos os do-
cuincntos, para n Recebedoria, etc.

O promotor pegou dn pena e escreveu nos
autos um offieio ao juiz, pedindo fosse a
fiança declarada sem effeito e enviadas as
peças falsificadas ao delegado do G° districto,
para abrir inquérito, onde ficasse apurada ;í
responsabilidade de Godinho.

Este, interrogado pelo juiz sobre qual o paradeiro do indivíduo fantasma, respondia, a
tremer :

Ah ! "scu douto", eu "acho cllc"...
O juiz, concordando eom o promotor, enviou

os papeis c o rábula Godinho ao delegado, Dr.
Nascimento e Silva.

Quando a rabijJu se passava da pretoria para

A ocçupação de olanfna
pelos Italianos
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O Sr. Eduardo Dulo foi ènccrrcijado doorganlíur gubluclc. K' dc espiirar quo ochefe du facção progressista do partido con-
tCTvadiir c«tn**ÍK*j formar um niliililerlo en-
paz de f..iv.'1'iiiir «•um as iicttíiics cumarus.IWstn. para l-.sn, que clio obtenha o concursodl» alip.iuü elclncntoj, liberaci, dos chiimádii*
prletlsliis, arsegui-an«lo.-:o do uniu iiutióría
capai* tlc equilibrar a vida dò governo nlu ns
pi-.ixilllli.s i'lcii;«"ies gcrc.es, nos cÒlllcQOa dn
niiiii.. Mas o possível lambem (jue o Sr.
Dato oblchhn dò rei I). Aff.ui.nu a dlosolu-.;ã«. dn 1'aiiniiiorito, favor que pela ultima
vos fui concedido nos Ilber6c3. na' pessoa do
Sr. Romaiionca, c que devo ter agora cone:-
d.lil.) nos conoervadorei, du accordo com a
política rotativa que ec negue na IleÈpanlia.
Ncsrc cr.:i), a ucluiil crise hecpr.nholií pode-rl.-i ler umn outra Biffnlficncfi-o iiial*. Irtinscutl-
ilcnt*:!: serih «. inimcdiiilQ pronuneláiiiento do
pni/ a respeito da siluuçãn dn Mcapimlm pa-r.-.r.lç a ijiicrrii. Fur-se-iu uma espécie de
plebiscito cobre a politica externa .», embora'«.-, meios <io compre.-;í:(i .!.- qiió dlcpocm òs
gtivcrnoii ~_- porque tambein na liêspanliíi afpiiudc clclioral é conliccldn... -- é dè acre-
ilü.-.r que o*, hcspahhóé.i tlvçszèiii nitios dc
djfiuir clarameiilc ua suas tendências, pro-miiiclniido-sè a favor ou éòníra a entrada do
pai;: 'nn guerra,;

Apezar da reconhecida habilidade do Sr.
Dato. não sc pode nfflrmar qiie clio poskiinhntêr por muito leilipò, perante uma des-
Ini bypotlicsc", ò cquilibrlo tio i;o\'cfnò en»
Ir -ha dius correntes c.tlrcinits em que se
diviilc a Hespanha. Como «3 facll de perife-ll.er, (.-:::i«*. duas correntes lransforninr.i-se e
deflnòni-se; inanlfc3tr.-sc elãvarnsntc rcpulili-
cana a corrente a favor da guerra, porque or
sins dirigentes eomprchcr.deiri que n Mònar-
filia conservadora, por principio f uecessi-
dade, não pefmittirit «me h Hespanha cnlre
r.o circulo dos paizes rlibera'e." que combatem
ru nnlòcracia tcuto-liirca*. A corrente neutra-
ljst.-i, i;o contrario, .'• a conservadora, que se
iÇarema na defesa do throno, porque cllc c
(i-sustcnlaciiln dos seus privilégios, o man-
fpriedor da desoguiildadc social, qi-.e permittea/esploração do [.rolctai-iado, o supporle da
religião que domina as massas ignaras. De
maneira., qiie. por inuilo babil que seja o
Sr. Dato, cllc não terá força*; para manter-
se conio ccnlro dos choques entre estas duas
corrcnlcs. sem optai- francamente por uma
dcllas. Veremos c-m breve si os factos uos
desmentem';

Os italianos occüparnni Junina. Jnniná era
a capitei do lípiro, c desde a primeira guer-ra balkanica que eslava em -,iodcr dns gre-
Kos, que a conquislaram aos turcos. A Con-
fercnciii de Londres incluiu Jáiiihá no terri-
torio grego, mas poslcriormcnle os alhane-
nes protestaram contra isso,,.i'civindicar.do
Janina para ,a ¦Albânia. AjIOW. lpíp depois dc
p.*oclií'mnd4' a* íhil4peãd*^rãr,'dii ""^Atliaúia, a
ocçupação dé Junina... dados aquellcs' antece-
dentes, parece ser um fnclo importante. E'
cçrlo que a Itnli.i justifica essa ocçupação
dizendo que Junina se transformara om um
perigoso ccnlro de propaganda anti-albaiieza
e anti-italiana. Por. òiitrn lado — e talvez
esla seja a única razão do aclo do govermode Roma —¦ os italianos necessitavam, paragarantia da ala direita das suas tropas, quedas margens do Adriático penetram na di.
recção _ da íMacedoniu, de occijpar Janina.Essa cidade podia-se transformar, de um
momento!-iara oiilro, cm ccnlro de resisten-cia dos inimigos dos alliados, dos r.lbanezcs
germanophilòs, dos epirotas italophobos cdos elementos realistas'pregos. O flanco di-roito .italiano estava, assim, á mercê de umaiaque,* que podia ter graves conseqüências,
tanto mais jri'fosse conjugado com um ata-
que dos auâtro-bulgarós ao flanco esquerdo.Ppdia-sc dar, n ruptura da. linha de peneira-
(Cao italiana,!e isso teria péssimos cffe.ilos
A occupoçãode Janina remove, pois, de prom

A HECATOMBE DO YORK HOTEL
Sob as ruinas existe ainda cadáveres ?

Uma' horrorosa suspeita se avoluma. E'
de (pie nlnilii exlslom nn local «ln predio sl-
iiisliudo «Inu••. corpos de operários,

Ali! lioje nfio M' snbcm noticias tlc Ciimll-
ln Vinniin c Kranclsco Fcli:;. Onde cslanlo
esses dom lionicnV.' Aliulri n«.li «>s n.ibpinbroü,
talvez mm liiiiquc.i onda ern jiiiinssiido n
liurr.i e que iiftii foram bem pcsquizntlos, ou
jú sepultados com íidmcfl dlvèriioí?

As famílias de (lnmlllo u Francisco jú ns
tém jirocürndn por Ioda parle. Entro os IV-
ridos uu Sanla Casa, pcln lista dus medica-
do., na ACBistcnciii.

Affliclos, num dcscnpcro bnslanle jusli-
ficado; ns parentes Arts (lesapparccidns nf-
firmniií i|uc ns nãn viram no necrotério cn-
Ire us quereniu cadáveres Iú dõpositailda purlonga;, horas.

eu, era como que um lenllivo, qu:.*i an»
consolação.

O inquei-iio policial
Foram ouvidos esla iminliã o ús prlmeirat

horas du tarde, sobre o desastre, un Inqucri-
tn policial, .ih npcrai-ins Aullicrn «lu.. Santos,
que, como sc sabe, trabalhava nas obra.; <!*»
Ncw-Yorlc Holci e escapou Incólume; Fran-
cisco FeiToIr."« uin ferido ligeiramente, e An-
tonto .Moreira, lambem ferido.

A ul hera dos Santos, sobre ns causas do
desastre linda soube dizer. Contou apena*
como escapara incólume. Não esperou elle,
que trabalhava un alto tle um andaime, *
voz de — Fujam I — dn mostro Taniburro„
Quando a viga se dcspeiihou, prevendo já 4' entastroplic, Authcro fugiu. Ao chegar ú ru*
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A esfíòsã c os filhos do operário Baptista Mandovano, victimado no desastre,
Baptista, tjiu: tinha ítti annos dc cdade, trabalhava havia apenas dous dias nat

fatídicas obras

formados corn^j_fjirrd.-i do Mcssines. Mas só
apparcntcmentc. Ha indicias de mie ellesvao. tentar.,¦ali 'contra-ataques, 

visando a rc-conquista dessas posições. No Artois. no Ais-no e na Champaíne, anenas tem havido acções¦da-artilharia-. Fóru <li»:so, nada mais houve
de ,interessante.

0 "TüDy" cheqou ao Havre e o'Maguaribe" ao Funchal
A Companhia Commercio e Navegação rc-cebeu hontem, ú noite, telegrammas avi-sando-a da chegada dos vapores "Tupv" no

porlo do Havre, e "Jagunribe" em Funchal.As equipagens destes navios, segundo resanios telegrammas, sentem-se bem, não tendons referidos vapores * soffrido anormalidadealguma cm suas respectivas viagens.

Maria Rosa. no entanto, mulher dc Fran-
cisco Fclix, que cra porluguez, uni homem
alto, alourado, appnreiitundn íi(5 annos, rc-
conheceu nas ròíipás apanhadas no entulho
ns. que vestia scu marido. Precisou antes dc
as ver, até, (pie no paletot, um dos bolsos
era de fazenda diffeicnlc. Uin bolso azul,
feito por suas mãos, c:irin!io:,','iinciili'. E essa
particularidade*' foi -verificada nas roupas;

.... 
*..-..-• -»u,i ¦

Francisco FeBSx fesedia
á rua Bas-ão de S. Felix

it. 217
A* vista do tudo isso, os conimissarios dc

policia, Mario e Marinho, hoje de dia no 4'"
districto, lembraram o alvitre de se fazer
maiores pesquisas no pequena parte dos cs-
combrns ainda existentes, embora a Pi-cfei-
tura já o tenha dado como completamente
remexido.

O Dr. Pereira Guimarães,. respectivo dele-
gado, hoje mesmo vae requisitar uma turma
de trabalhadores ús autoridades competentes
para proceder a esse trabalho.

Todos os objectos pei*-te nc entes aos mortos
e s 4 S o ,'á disposição d e

suas familias
I.oso pela manhã"de' hoje, muito cedo, umcaminhão da Limpeza Publica fez o transpor-te dos òbjeclós 'pertencentes nos mortos earrecadados do entulho para a sede da dele-

gacia do 4» districto.
Picaretas, pás, púiís, serrotes, grande nn-mero de ferramentas. e muita roupa estão àdisposição das famílias das victimas.
Logo depois, era já considerável o numerodns pessoas que procuravam entre aquellemundo peças diffcrentes; uma calça, um pa-letot, uma ferramenta, um objecto qualquersem valor nenhum, mas que fosso uma lem-branca, que tivesse pertencido ao ente es-tremecido.
Desenrolaram-se por essa oceasião, .-comoera de esperar, scenas commoventes, desola-doras. Maes debulhadas em lagrimas, aperta-vam nos braços, beijavam soffregas um fran-

galho de pnnno que pertencera ú roupa dofilho querido, uni frangalho ainda cheio daterra dos escombros e do sangue daquellesinfelizes.
Mas ao mesmo tempo, aquelle encontroterrível, que fazia lembrar toda a desgra-

O GRANDE FEITO DE 11 DE JUNHO
A COMMEMORAÇÃO DE HOJE
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As forças de Marinha desfilando pela avenida Beira-Mar

a delegacia, o nosso photographo bateu-lheum instantâneo. O rábula, enfurecido, com aaba dò frack a voar, agitando o guarda-chuva,desferiu uma pancada no nosso companheiro
pancada que apanhou a machina, partindoas chapas. Um agente, que apreciava o espe-ctaculo grotesco que o rábula proporcionava,prendeu-o em flagrante.

listava o Godinho com dous processos.. Nudelegacia, o Godinho, ao ser autuado, ãílegouque era offieial honorário do Exercito 1 Foi òepílogo da tragédia.,--  ' " ~

A resposta argentina a nota
do Brasil

BUENOS AIRES, 11 (A. A.) - O governorespondera hoje ú nota da chancellaria bra-sileira coinmunieando a ruptura dn sua ncu-tralidade cm relação nos Estados' UnidosSabemos <iuc a nota está redigida cm termoseordi-ii'.»*. semlo soréia "muito breve

todo nquelle mundo de tijolos e ferro viüJj»
nbni::o. .

Francisco Ferreira e Antônio Moreira. ío-
ram alcançados pela derrocada quando) jáfugiam. Na esquina da rua da Carioca foi o

primeiro, que nao perdeu os sentidos, nrrau-
cado do escombro por uma praça do Corpo
de Bombeiros. ^

Tamhem prestou declarações Aida Rodii-i"
gues, moradora no predio visinho, onde per-noitava o agricultor José Ilodrigues, è',,áue
recebeu ligeiros ferimentos. Aidn tambeiÜtáil
fnlou da grande impressão de que foi acom-
meltidn. Acordou aterrorisada com o estron-
do da derrocada e pensou numa grande tem-
pcslnde, num terremoto. ¦/

Ainda hoje, s> os médicos assistentes, da
Santa Casa o permittirem, serão' ouvidos os
feridos era tratamento naquelle <stabti«*ci-
mento. -" ¦

Os feridos
_ Vão experimentando melhoras todoa OI (•»ridos. Mesmo os dous operários Paschòal

Trotte e André Tambcrt, -qn-s hontem aSo «i-
tavam passando bem, esta manhã «oelbora-
ram. /

Um bando ppecatorio pe*los artistas do theatro
Recreio

Inspirados pelos' mesmos sentimento» **humanidade que. se vêm notando tio to***.mente na população da nona capital, dean-te da hecatombe que ceifou a Tida do 40 po»bres: obreiros dó malfadado New York nò>tei, -os artistas /do theatro Recreio oraanlaa-rão inn bando; precatório em favor das fa.milias da?, victimas do horri-wl dtuttr-t.líst. bando precatório, que sairá do thoatnilectrcio depois de amanhã, ás 13 horas, se-ru precedido de duas bandas ds musica, ssb.do uma dá:Brigada Policial e outra do Cor-po de Bombeiros, já gentilmente «cedidas
pelos commandantes dessas milícias. Ai ¦
bandeiras qua£ servirão ao bando, par* acollecla de esmolas, foram emprestadas peloDr. Julio Furtado, Inspector d* Mattas sJardins. .** ...

A subscripção do Restaa*
rant Brasil

Concorreram mais as seguintes pessoá-VTeixeira Mello ft <3._ 109; A. G.^aííS»5Ç; senhorita Ismenia Gosta, 3§; Â. A. deSouza, 10$; Anonymo.., 4»; Zurem Riheiro,.105; Um gourmet, 20$ k Um anonymo, 2$:Manoel de Almeida Valorfo, B|; JoSo Bastllo.59; Angelino Sisto, Bi?; Affonso A Pires, SC:Manoel Ferreira, 2$; Serafim da Oliveira5S; Souza & Torres, 105; M. F., 6(; José
Fab1^ de,Lemos, 108; Joaquim Lordelo,10S; Manoel Joaquim de Sonsa, 21; RaulFrenchel, 10S; Francisco da Cunha Mattos..69; Eusebio Dupuy, 58; Henrique, 29; CarlosBasilio, 20$; Francisco de Paiva Cardoso, 208.sommando 1809 que junto 4 quantia Já ptublieada de 1:088$, perfaa o total de 1:2689«W.

¦ ***"¦ .

Tinha razão
—. Então, que foi isso ? perguntei ao Ahrvtt,

que tomava o bonde em frente a nm arma-zcm, a cuja porta um caixeiro, em mangasde camisa, discutia com nm guarda civilentre uma agglomeraçâo de basbaques. '
—; Não sei, disse o Abreu. Ti apenas ummenino sair do aimazem a correr, com amoxila escolar ás costas e nma toasa namao. Mas não sei que houve.ScUo eu, interveiu um sujeito ao lado.que me pareceu nin merceciro de folaa. Ècontinuou: ' "

r„r£'L?/ cum2 foL Chi9oa o gantinhò,cnm aquelle quadro na mão e disse ao eái.xciro *

r.Zi MÍ'lh".,J1í"eJ mandou cumprar: meiarestea ric tibola de mirrèis; quanto é ?—- Quinhentos réis, respondeu o caixeiro.O piqueno tumou nota e. c.untimiou:
lo~ ? 

S saccas de saIc de 70° réis> <inan.
—- Mil e quatrocentos.Elle iscriveú.

to~dãM?h 
kU° dC Xarq"e dc líSC0.-2-^»-

Novecentos réis.
7nõ~^•0n'", niais um maf° de fósforos de/U0 reis, e somme.

Emquanto um empregado arrumava nobalaio a e.ibola, o xarque, o sale e os fâ*.faros, o caixeiro summou e díise*São 29500.
O piqueno iscreven na pedra e disse:Estu certo ?Eslá.

''Muito obrigado. Ao meno, ftoje a e-mtaestaceria e eu num levo castigoh saiu a currerc. O caixeiro saltou o bal-
razão1 

°~ e"Ca'Ç0 d° VÜhaco- Tinha ioda
I Concordámos com o siiVeíio aue o sen «-.fl leaa (.eollcaa. presumível/. ti£hFUão?J?

/
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' Aaradecemos, profundamente npnlinroilos,
• honrosa prcferenclii uno o publico tem-Upoiisitdo a estn rolha pnrn volilcular ,»..laoccomiii rm dinheiro que a Run generoil*«indo «liiilliimi A*, vlilliiiiih ilu detastri» doNew Yorli liolol. (l fneto •¦ tanto inuU hon*roso quanto loilos (***.'.• ilniiíittviui, que «o-bom .Iu a corcu do íniOfiOS. foniro espontânea*muni.- dirigidos a A NOITE.Achamos o*lu momonln o «mio para oihecln*llsor (!« (i||i'ii(leoliiu'iit(H mu. ilovomoi A Kxnin.esposa do Sr. Dr, Wonsoi.no üm, nreii*«lente ilii nopubllon,

? •
Os cnvndorc* não dormoin, A tilllmn das

llua» maoulnaçooa gira em torno doi nnvlo»
allenifios, «iiio doiportnrnm a oublçn «It* nl.

Íuns 

patriotas, que, nnlurulmonlo pelo desc-
o ilo nlllvliir o lirasil do maiores responsa*
illidnuoa, querem oiirlquocor com uni mo-

«leslo negocio, pelo qunl ossos navio* passem
.pnra o domínio «l«» outra nação.O governo, cn-
|nio (¦ natural, uulíi roslstlndn ciirrglrnmeiitu'• oaan-t Investidas, em que. JA estilo Inicies-
sado* alguns Jornalista i, como ('• Inmbcm nn-
turnllsslmo. IC não ,s<. comprehendcrln que
o governo mlnillllsie slquor negociações nes-
to «cntldu. Além du ihnlii, cps..>i navio*, mio
«ão — pelo monos por cniquaiito — defini-
tivnmenta nossos, o que excluo mesmo n
possibilidade de um nrrondnrnonto, aluguel,•atlllsuçflo, ou nomo quê molhor caiba á
iransaecãu cm que *« empenham alguns dos
grandes envadores do nosso melo.

Da S. 15. I). Operaria 11 do Fevereiro
escrevem-nos :

"Sr. redaclor — Quauiln re «HlCUlIn :.a
.Cornara dus Deputados o projeclo, nproien-
tado pelo Sr. Plraglbc, estabelecendo uma
pensão pnrn as ftunlllus das vlclimas do dc-
sastre da ru.i Silv.i Jardim, o deputado Mail*
rlolo de Lacerda declarou que. si ntá r.gnrn
continuava encalhado na commlssiin' n proje-
cto sobro regulamentação de accidentes dc
trabalho, cra porque o governo linha re.-ol*
vido que Ilu* pertencesse n Iniciativa desso
movimento. Não tendo o Sr, Antônio Carlos

i respondido n lão pcrcraplorln nrgtiição, é de
.crer quo razão Inteira nssistisso ;.o deputado'fluminense quando fez a gravo revelação dc
;quç v o prnprio governo n causn do pntrnve•A Introducção em nosso "pala do uma lc.-*!.*-
l.-.ção adoptada por todos os paizes olvilisa-
«los c que os nossos visinhos dn Prato, já
ha longos annos adoptaram. O trabalho enlre
nós eslá inteiramente desprotegido do qual-«lucr lei. Tudo o que temos feito é cm
favor e por solicitação do capital, quo giv-n
•empre «Ie elevada influencia politica. Ve
modo quo, aos que viram a morte por pa-

,ralysia do que. foi victima o projecto que'veiu do Senado, sobre a responsabilidade pn-
| tronai nos casos de accidentes, tiveram uni
sorriso «Ie ironia suppondo tratar-se «lo uma

i intoxicação, poor qiic n do cliuhnbn c <io
icobre, e que sc vae tornando endêmica ein
icerton .meios de adcnntndn politicagem; , Fl-'con-sn sabendo agora que o salto dos inte-
jressados foi mais nlto: obleve que o próprio
governo servisse nos seus intuitos dc expio-
ração do trabalho, mandando por pedra cm
cima do uma lei nioralisadora e justa. 15',

jao^ menos, a noção que fica tendo o publico'.atú 
quo o "leader" do governo responda ao

deputado fluminense, em lermos tão claros
«manto os que foram por clle formulados.

. Pedimos su.i attenção p.-.ra o caso que
inclina apontamos, do vcriffcnr-se que, longe
«lo proteger nos operários, o governo inter-'cepta os projectos -"nrcscnípdns pelos amigos
idas classes trabalhadoras. De V. S. etc. —
iPeln S. D. D. Operaria 14 de Fevereiro

0 desabamento ãa rua
da Carioca

Urna' idéa np.-oveíiftvo.l
"Tondo o Sr, profoJIo e o conslruclojr Jnn*

llllX.*.i iniIllifcMlldll pilIllIcillUCUlP desejos, «|IH*
«¦i>ii-lili'i',i sinceros cm .imlin., de auxiliar no
viuvas o iirphão.. rodlixldos a estes Chlndiw
c ii ml- tíu pelo desaba muiiU» do prédio dn
run da Carioca, venho snggcrlr num ideu que
mo paroea linslnnta vlovol c de grande «I-
cnnee u vantagem pnrn nqu')llcK Infellsses. A
iiién •'• oitn; o constiuctur .Iiiniiuz.i con-lrul*
r.l ã iun custa uma iiindestu avenida, ilnndo
n cuia i.iniiH.i das vlclimas umu casinha,
coin a cláusula du Inutlcniihlliilnde, o o Sr.
J>r. prefeito, com n sun Influencia o pairo*ciulo obtorti do i;. n ,1'llin Miuilelpnl o do go*
verno uma lei Iheiitniido de todus os Imiin.i.
tos reforonlos nos Immovoii, ns referidas
casinhas. Com.o produeto «ln suliscrlpeAo
popular at fumlllas racòborSo cm dinheiro,
a propnivioiialnicnle, as «na» quotas, nflm
dc, cnm o mesmo poderem siislenlar-no nns
primeiros tempos o comprar utensílios uo-
ccasarlos no trabalho".

Juntando ã Idéa a niodci.la quantia do 20?,
com qua concorro pura a sub.-ierlpção nber.
la por osso folha, subscrevo-mo, leitor niitl-
Co — A. Bi M."

O dosaaâüps do Yopk-Hotol
na (Ds.nias*a

O Sr. Cunha Machado, prcsideule dn com-
missão de coiutlltllção, lcglr.lação c justiça da
('.amara doa Deputados, altciidcnilo n quo o
Sr. Maximiano do Figueiredo è o relator do
projecto sobro• accidentes do trabalho, riscos
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.Leodoro Silvedo. 1* secretario.'

\

«A. La Capitale»
¦'V a melhor casa de artigòs-flnos nara hnmem.—

'^«n- o que lia de snperior e dc mai« fino gosto. —Rua
;do Ouvidor n. 101.

**s*\*^AS***~^. V '_.
W REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMcN-

V'TOS — Menor preço, maiores vantagens' íé» Rua dp Rosário, 90 — Álvaro Cz Teffé, Of-
(fie..' Privativo, cm seção judiciaria para ser':¦"_' «niü lada a divisão.
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urnaD >.scob
m ;D^ de saSifre er

Samilinho
•" DIAM^ «TINA (Minas), 11 (Serviço espe-
ciai da A NOITE) ¦— Descobriu-se aqui uma

.¦{rande mina «do salitre no logar denomina-
do Camiiinho. ,
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GismnBemoraçíies cS© ife©j©
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HPARAOA
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Um atpcclo do-deposiío de objectos'"ar^:
recaâados no locai do desastre. Amou-
toado de. roupa.?, clie.ias de sangue ainda,
cias vieiirnns do Ncw-lorli ílolel. A
maioria está cm frangalhos, poida mesmo

cm cer ios pontos
profissionaes e rissumptos correlato?, desi(,'non
o deputado paíahybanò pnra relatar o proje-
cio do Sr. Vicente Pir.igibe, instituindo pen-
roer. para as famílias d:.s victimas do Yorlí-
Hoi-cl.

Bb «JlòaiiafSvoé &op EíuSsü-m©-
«25o e2a A CISOTE saMgsísen-

Saic-rs íocüas es sücas

Jenny

-**~l*i**b—%-—

Premet
Buloz

Paquin
Amy Líflker

nm; As ultimas rro.ir
Tu-Ü"T!V 

L"i ™?l"mi-''- TA1I-M3D«"cheiram
Casa da, tendas Prelos, e scriio nioslpídas a

sli.tos para líiiaini, juntar
fUlIVl

èo amimhii, tòrça**fcii\*ú
Tr.-ilando-!ejmr-rii dc modelos dn nlln Coíliirá

fe Vc™. u'osinios is *"ea ém^
Pedro S. Queiroz-^ Irmão

('iirür

la

tempo
i Probabilidades do tempo; das 4 librasda tarde cie hoje, ás 4, horas da- tarde deamanha:

Estado
bom.

do Rio . (previsão <**eral):om e temperatura ém ascensão.Districto Federal: tempo'bom eratura em ascenção. >

tempo

tempe-

¦•'(¦aqueza—Tome .*•
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Duzentos contos .para S. João
tsr Como todos o5 annos, èxtraiiir-ie-á -i

V t°-' coi'-'ente « e'">"de loteria de S. João
de 

"nn°.nnGr,'?nde ã° -S,ií' com ° -&»'••- »»¦»"de 200:000** e uma infinidade de outros mais''no total de 021:0008. Não é preciso aíieVSdo plano nem da seriedade inatacável da Lo-leria do Rio Grande do Sul, paía <„,e to£ios?e habilitem São 18.000 bilheles a'penas, n.'Ui cada inteiro.

Quantia publicada hontem .. -..
Différcnça no donativo do^- em-

pregados da casa Pichara
Boueri

Idem, no donativo de Mlle*-.
Fraiiv"Echo Philatelico" .... 

'.'.' 
..

Ernesto dó Ghelmicki
Empresados e operários tía casa

E. Spillér
fi. Spiller
Pessoal do. liar do Derby-ÜluU
Marinheiros da fiolülia de sub-
mersiveis  . .•

A". BV  .. •...:
Orehestra Pickman
A. 
Superior dosMissionarior. Filhos

do Imiaacüladò Coração dc
Maria ".. ..

Coriolano Medeiros de Oliveira
.Tulio Moreira
Escola Dominical da Egreja Pres-

byteriana Iiídcpendcnte .. ..-
Miguel Gervasio Vasconecllos ..
Lui:-: Gonçalves Teixeira (ope-
rario) •

Aulonio Augusto Monteiro .. ..
Operários da Casa Ábrünhòsa ..
Pereira, Araújo & C. (Casa

Bprlido-'Moiiiz) .. ... .. •.. ..

Total ..- .. .;•

15:31GÇ300

405300

45*3000
idíOOO
20?000

073000
385000
4-79000

535000
20$000
205000

0-3000

205000
10?000
io?oop

GSOOÒ
lOtjOCO

23000
5$000

545OOO

100?000

15:8035300

EKtcSussãíísncaBen^s i^Bi^a as
vvuvas elas

-Quantia já publicada .. ..
—-¦—,— ..... ¦¦—.-.MM**.^TJ**3*>^3>»-.-t

VüCfea sanas
,. ..- 2205000
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ASSEf,-iBLE'A 44
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sleyb boje no llaniaraty coriiCi-er.L-imi
longamente com o Sr. Dr. Nilo Peçanha o
Or. Paiidiá Çtilògcrás, ministro da Fazenda.
Essa conferência cnire os tiliiinr.es das pastas
da Fazenda e das Relações Exteriores versou
sobre o problema da nossa navegação'. Fn-
ram discutidos assüiiiptòa de máxima impor-
taneia. (le_ cuja resolução muitas vantagens
nos advirão.
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Quercis apreciar bom e puro café?
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Dr. Américo Werneck --- ((Marido e

A commcmornçfloída batalha naval do nin-
cliuclo nunca so passou com tilo «xlmordl-
luirlnn lunulfc-tnçocs como hoje. Nn mo-
mento, t-llnr* lim, nsslm, umn maior sl-tnifi.
cavao, dando liem a impic-..ãu dn «inantn o
povo brasileiro nento Intonso o amor peln.pntriii, Apruvolliindo a «ypporUinldadc, as
clnsíos nnnndnii ne «ssoclnrnin n esn» mnnl-
fcslavúc» du Marliihii. affirniando mais uma
vex n unlilndo de vlMas nos sentimentos pa-
Uiollcos ipn.* ns animam.

AU'in dl«so, todas-ns classes soelaes-do Rio
qnixcram prestar na homonnffcns duvidas i'i
Marinho, nn commomortv*fio (lesso feito ml-
lllar da nossa historia, tendo a Assoclnçilo
l.oiiuucrclnl dirigido um nppcllo ao coinmcr-
elo para o fechamento das portas hoje, o pie-feito dando piuilo facultativo, fechando os
Imncos fechando a» repartições publicai, lan-
to do Itlo como dc Nlolliéroy.

TokIo a cldndo vibrou, jmiím, o para assis-
llr ú In/ida parada milhares de pessoas sc
movimentaram, concorrendo í.sslm para o
brilhantismo c.-*cepelon.il da data militar.,.

A'i fi horas da manhã uma banda de mu-
sien c clarins «ln 4- brigada dc cavallaria to-
enu alvorada cm frente a cnsa do almlranto
Alexandrino de Alencar. Uma outra banda
de musica c. cometas, ús mc-untis horas, tocou
alvorada cm frente ii ca-a do chefe do Es-
tado Maior «Ia Armada. Kssas bandas presta-ram, nsslm, om nome do Exercito, ns contl-
noncins devidas á Marinha nacional, como
homenagem á dala do hoje.

Hoje cedo unia connnissão dn Club Naval
foi depositar, na estatua t!<* almirante Hnr-
roso uniu rica coroa de flores naturnes, com
os seguintes dlzorcs: "Ao almirante Barroso,
homenagem «lo Club Naval".

A Kr.í,-.*__ PoliCüa!
AV, 2 horas saiu do quarlel dos Dai-bonõs

o lusido 1" batalhão dp infantaria da Ilriga-
da Policia!, conimandudo pelo Icncntc-cord-
nel üonnevil, (|uc, depois dc um passeio, foi
levor ns homenagens devidas á estatua do
almirante Barroso, pela data dc hoje.

O aspecto tía cidade—Des-
ííle de tropas

.••A noticia «Io desembarque das forças de
marinho, «jue ¦ se destinavam ii parada ric
hoje, para dn qunl f.-.ria parto o Excr-
cúo, _com unia bateria de artilharia e umbatalhão dc caçadores, assim como um ba-
talhão de policia, chamou para a artéria
principal dn cidade, por onde as forças des-
filariam; grande massa popular. A- Avenida¦começou a cnchcr-sc de gente desde o meio
dia, movimento esso que foi crescendo ate
ns 2 1|2 horas da larde, quando começou o
desfile das tropas. .Tá, então, o Irecbo da
praia do Russcll, onde se ergue majestosa-
mente a estatua dc Barroso, o heróe mari-
nheiro, se achava completamente cheio, es-
tendendo-se a caudal humana para 03 lados
dç Botafogo e da Gloria. Famílias eram
vistas nas posições dominante-, das duas ave-
nidas, a Rio Branco e tt Belra-Bár, ávidas da
passagem «ias tropas. As escadarias do lhea-
tro Municipal, da Eibliolhcea Nacional, do
Monrde, do monumento da Abertura «los Por-
tos, de todos os edifícios situados ao longo
do trecho por onde dcvhrni passai1 as forças
militares ou onde deviam estacionar estavam
tomadas desde duas horati antes.

A cidade, cmfim, tomou, desde pela ma-
nliã, um aspecto fcslh*o, que foi se tornan-
do mais ruidoso, mais-vibrante, para a tarde.

A's 2 1|2 horas, do lado <la praça Maná
foram ouvidos 03 primeiros . ciangores dos
clarins militaresV .,;,¦--

As sacadas ¦do9'/:'edificios>«Ia^.:avenida í\iO'
Branco se cnch'çrirtri <le famílias, ca mafsa
popular, nas "tcrrasscs"'', tonvoú-ss tão inten-
sa que difffctiltava o transito. Mas r.e ap-
proximavam o; sons .festivos <: vibrante:- dos
clarins, agora do níisrara com o rufo cadência-
do do?, tambores d? guerra c ainda com as
notas enthusiastiça.s dus .bundas marciaes, cx-
ecutàndo marchas.

K assim começou o desfilar «Ias tropas, das
quaes fizeram parte á marinha dc guerra, o
Tiro Naval, batalhões da reserva naval c
um batalhão de policia.

A' frente vinham montados o comman-
daníe geral da divisão, contrn-aimirante
Francisco Mattos, c seu cstndo-inuior.. com.
posto dos Srs. capitão de corveta .Anvpliilo-
qúio Reis, <:hafe; capitão-tenente Josó Maria
Maia, assistente; primeiros ter.enles Thco-
baldo Pereira, Edgard Mello c Santiago fiar»
Ias, ajudantes de ordens; capitão-tenente ^Dr.
Adbemar Barbosa Romeu, medico. ' :.

Seguia-se a Ia brigada, sob o commando
do capitão de mar o guerra Lopes <le Mello;,
a 2\ sob o commando do capitão «ic inai* e
guerra Augusto Theotoniò Pereira. Fechava
a divisão a 3a brigada, sob o. comma-ndb tio"
capitão de mar e guerra Raja Gabagliá, da
qual faziam parte o Tiro Naval, dous bata.
Ihõcs da reserva naval da ,2a categoria* e o
Io batalhão da Brigada Policial.

Os reservistas formatam de branco.-Í-O
Batalhão Naval formou dc calça branca c
dolrnan vermelho e capacete.

As forças da marinha mercante allingiram.
a cerca dc 800 homens.

A divisão perfez um'total de 4.G.0 lio-
hisns'.
^Próximo á estatua do almiranteé.Barroso
já se achavam o 52° de caçadores e uma
bateria de artilharia do Ej:crcito.

No Ministério da Mai-iiiha
O Sr. ministro da Marinha assistiu," em

companhia do capitão de fragata da reserva
Miiller doa Reis, de uma das jntielins-do' Mi-
niííerio da Marinha, no desfilar das tropas.

Os Srs. almirante Alexandrino e Mulier dos
Reis, em automóvel, dirigiram-se para o pa-
lncio do Cattete, para acompanharem o Sr.
presidente da Republica ao pavilhão armado
cm frente á estatua do almirante Barroso.' A marfsiha mercante

A reserva da marinha mercante, composta
da officialidadé e marinheiros do Lloyd Bra-
sileiro, formou hoje pela manhã no p.iteo da
ilha das Enxadas, tendo assumido o com-
mando desse contingente o capitão de cor-
veta Protogenes Guimarães.

A's 12 horas começaram essas tropas a
desembarcar no Arsenal do Marinha, onde

formaram numa das-alamedas dniiuclln.pr»'
<_<> do guerra.

Kv.a. furciui formaram-um regimento com
posto de lie* batalhões iui.it total do 1,100'
homens. í'
Duns homonagons a Barroso
Voluntotloi sobreviventes dn guerra do Pa-

rugu.iy deponltiirum umn "curbolllo" do fio*
i.n uo monumento «Io Burro:o, com a se-
gulnto dedicatória: "Us voluntários<do;;Pa-

.iagii.-i.viio licróu do lliachuelo." -. i

0,«.-reservistas nuvnei «leposllarnm na* es*
tatuii do nlmiraulo llurroso uma «'(irl.ii dc fio-
res naturaes, com os seguintes diücrcs:,; "A
Barniiio, homenagem;, doa f reservistas.-nuvaes,
da 1" calegarla-,.1 •; -. f)

O !)p. Nilo assiste a parada '
O Sr. minisíro «Io 'Exterior deixou o lia-

maraly as 'i ljS du tarde, em - companhia do
coronel¦ Klciiry do Bnrros,-indo assistir á.pa-
rada mllllar. ". .-.

O Sr. presidente dn Kepu- •
blJca deixa o Gatteto

A'í 3,M da tarde saiu «lo palácio do Cat-
teto o Sr. presidente da Republica, afim.de
passar vcvi.sln-, _<, tropas. S. Ex. ia no carro
ii üaimiont, cm companhia doj Sra. ministro
dn Marinha c do chefe o sub-chefe dn casa,
militar, coronel Tnnso Fragoso c • caplliio--.de i
fr.ng.ila Thlcrs Fleming. . •'•

O Sr. Dr. IVancesláo Braz.;
saudado pelo povo

Uma nota quo não pnsspu dcspcrcoliida. -O
Sr, presidente «In Republica, mesmo depoií»
de ler passado revista ús tropas, quando S.
Ex. descia as ruas RI dc Maio, 1'aaseio, Au-
gusto Severo o praia do Russcll, foi -muilo
cuniprimcnlado. l)os bondes, dos automóveis;
da.s jancllas c «Ias ruas os chapéos-so erguiam
c braços se agitavam cm signal dc rcs]iaito
ao chefe tía nação. O Sr. Dr. Wenecsláo 'Braz
a lodos correspondia affavelmcrile.

Um íeiegpanumada Federa-;'JçSo JV.aE-iíi.na Brasileira
O Sr. presidente da Republica, recebeu-u-

.tarde o seguinte telegramma : "Esmo. Sr.
presidente dn Republica. A Federação Mariti-'
ma Brasileira, hoje, que se conimemora o
feilo heróico de.Barroso, tem n honra de sau-
dnr V. Ex., Sr. presidente, que & o seu su-
premo chefe c dedicado patrono. Pede venia
a V. E::, para chamar a attenção para o mo-
do pnr que esta Federação corresponde á
confiança «lc V. E:.\, incorporando á glorio-
sa Armada nacional, sua irmã, um forte con-
tingente dc seus associados, jú npparelbados
para a defesa da pátria e dá Republica. A
realisação do velho ideal dc Mulier dos Reis.
secundado pnr toda a marinha merca_ite, d
boje um facto, graças no patriotismo de V.
E:c., do nosso «picrido chefe, o impnlluto at-
mirante Alexandrino de Alencar, c da Arma-
da nacional. Acceite, Exraò. Sr. presidente, a
cerlesa de que elles. os novos militares, c to-
do3 vlótí. os que compõem a grande família
marítima nacional, só terão honra ao morrer
ao lado do pavilhão bcmdito dn pátria e do
governo nacional como o honrado' de V. Ex.
Respeitosas saudações. — (A.) J. J. Athana-
sio, sccrlario."

As e_o?_ções de nn. fi^dí-o-
aeroplaDío

Quando se ápprosiraava a hora em que:o
Rr. presidente da Republica devia ;¦-¦¦ .-.- rc-
viste úg tropas,, foi a attenção, du . 

' '¦'¦'.': 
qnà'é?;cHia.i!s uv-cíiídas deapertada peix .. -)¦ 
"dc

um-dos bydroplanos da. Marinha, rjuc corta-
viCfi 'ar cm'-<lii*ccção ao monumento dc Bar-
roso. ...' O npparclho passava então perto do obc-
Iisco da avenida Rio Branco, e tão baixo que,com toda a facilidade podia sc ver na "na-
cellc" o piloto que o dirigia. O hydroplano,
assim bni::inho, voou cm vac-vem constante
e contornando toda a avenida Beira-Mar at<S
ao monumento.

A'.; vezes elevava-se mais e fugia pnra os
lados do interior da hahin, para. dahi a pou-co rcapparecei*, no cóo, numa formosa recta
que vinha novamente até junto da estatua,
em cujas proxii»idades se apinhava a mui-
Udão.

A multidão, satisfeita e enhusiasmada com
o espectaculo soberbo que sc lhe ofíerecia
não_ cessava de applaudir e admirar as evo-'
luçõcs do-arrojado aviador.

As salvas no mar
No mar as homenagens ao Sr. presidente¦Mi\. Republica *fornm prestadas pelo dcstroycr

^•JUi-izonar." que, ás 3 horas da tarde, fun-
ideava- no Russcll, cm frente ao monumento
do almirante 'Barroso.

Quando o chefe da nação começou a pas-s-nr revista ús forças, foi o "Amazonas" 
quesalvou cem os 21 tiros da pragmáticaTerminada a revista, o "Amazonas" fez-sc ao largo e. demandou o ancoradouro* dosnavios de guerra, no interior da bahia. •
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- Usar o Elixir da Nogueira
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As manobras allemfis
«nu»

íg OB MAN1FEBTOS LANÇADOS NA»
TUINCIIKIRA8

T.OND11ES, 11 (A NOITE) --TologranliB «
corrospoiidonle do "««Hy Mail" em JoMy»

••O» «'xercitos russo*, continuam slloiiolosoi
demle os confins da BuUovIlin - nlí ti con*
fueucln do Serelli rom o Danúbio. Neste nl*
limo ponto enfrentam-se o» dous exercito*
«iuc estilo, como em nenhuma outro parle
dcsla frente, admlravolmonto artilhados.

Ninguém sabe o que realmente isl» »Wnlr
fien, porqisi comoçnm « «iipnrceep suspeitai

.«le nus a» russos iibundonem a lliiiitniiln A
íurln «los toutOos. Um Jornal denta cidade,
commcntando esto novo aspecto da guerra,
dis: "Agora níio falam os canhão* e.-cm ver.
do bnln., nspliyjilniitc» o'«k«i,iinumdns,|ii'i teu*
•tôcs lniiçam nas trlnchclros rursiii mnnlfos*
tos propagando a paz... allemã. Os leuloe*

'continuam, jiorlaiito, na prcoccupacflo do pro»
mover wi discórdia-entro os riisson e de fa*
zer, a propaganda para**iue n Mnssln abando*

•.iiein •"Kiitcnte." Um desse» manifestas tem
•esta-Intcressiinle ' 

passagemi "O kaiser, ar*
«lenle pacifista o amigo «Ias • revolucionário*
russos, cala prompto n dar a mão ao "mu-

Jlk", n «Inr-lho felicidade- moral- o material.
Abnndonne,, portanto im trincheiras: ide pa-

.ra vossa,, casas, rceoukccci que sois apenas
Victima» dou manobra* jinglo-frnncczas c que

•«lerrainac» vosso sangue para enriquecer os
francezes e inglezes, Enzcl a paz com o*, im*
perlos centraes".

OS AUSTRÍACOS CONFESSAM A -BR*
DA D- DOUS NAVIOS

- ROMA.-II' (A NOITE) — Os jornac» de
Vienna publicam uma nota official conflr-
mando n perda dc um submarino e dc um
torpcdelro austríacos no Adriático, depois de

.combaterem com o« navios alliados. Dizem
.'«mu so salvou a maior parte dos Iripolante?
ir?or. «U>us navios. -, " ".

•th *ê**i *** i*
NA AMERICA .*»>••**

Conseíli^ Municip8|
SuaJ__?.l!l?s,v*.(i

L.L.'_.t;iio da mesa o cio.loiçao aa mesa o tio^*a.
Ai» meln-illn, reunlila « j,,»!, , *•>

illfjçlt. do Conselho 
'¦£,„) 

t/^^i*
caindo a npiiroçflo, fu| pi™ **m
rpyUorln praflillda pelo liitemi.ni.a «N

velho, corpfiçj Silva Urnuú-ÍTtÁf, «S
pelo» Intondentos mnis moco» •«¦ '5n»íi
ílarro, .Modiirelrn e .Ios. Awrem ,WÍ^

mesa prqvUorla pnJ-' -:i

(ainenle no*, truballin
rem

.i ."-'"

lulorlnii. Ili-enllililn*."o, eèilulaidepois o íenulpte
ronel
Pio
do,

f.,1
«4 _,

r"«ht«.pois o lenulpto resiillniii,. «.,.1, """•••â
nel Silva Brandão, a;i v»i J u '"?, e.
o Dutra 2.'lj 2- ocerelnVlo SoÜSW. 2.'l! rolntor, Rrnesio iltuxuüF* **
O prcsldenle dooloron <m ',",'

ttiidn n rommlsRf,,» verlfiendora. i -!.. t,st!»
vantnvo a hosrTIo, imlu pnra , rf „' „"¦*- K
a cqramlsifio, pnra o fim do (.«J »',1**os «documentos que J-t haviam ildá ,Sk^dos do Jtilxo Kcdenil, nsslm .•!,l,íf<|u;,:**fosrieiii apresonlado» polo» cont*,|SK.!j wboi feito cililnl para »er im!!!-. *
cnndo o praso do Ires dln» p!ir)1 mS;,?*os contcHliiiitt.fi suas contestnçge» '-*"<

Asaliii, duronlc tro» dias, „' .,„',.
rlíicndora e*tarA do melo*dtn ú> T *

Miinici|'.l. > d
-V|

tardo reunida no Consolho
U«! fim.

*******
tillxir de Noaueirn.lliwrn «to Crami» p~"***** "l0 r""TU 

| I

A Saude da Mulher
CTJ1_V TODOí* 03

INCOMMODOS SENHORASDE
¦ m**m .____ 'r_*iB|

O o.i*:p CjIí.iio ame t:ar.o nin;!a n"v

fei coberto

NOVA*YORK. ri i.\. A.1 - Todos on ban-
qúciros destíi cidade ojiplãudem a attitude do
Sr. Mac Adoo. • sccrclarío do Thesouro, con-

tfcssâúdo' que o Kmprcstimo dn Liberdade
nind-i níio eslá cobcrlo c julgam que sómcn-
lc devido A franqueza do governo, informan-
do o publico lealmente a respeito da situação,
sc poderão conseguir, uos ultimos dias, rc-

,'sultados satisfactorlos.
Prcsumc-se que-o (llstricto.de Nova Vorlt

subscrevera 1.000 milhões dc dollars, ca*
bendo a esta cidade 717 milhões.
Uma consrâ.-nção gcrnuncjrtüa n._.

Fistulas c feridas •

POIsITIGA MINEIRA

d0 iepifii^F^ir©"
BELLO HORIZONTE Minas), 11 (Serviçoespecial da A NOITE) -- Está marcada parao dia 2!) de julho próximo a eleição do depu-

tado á vaga deixada pelo representante do
1° districto mineiro, Dr. Pedro Luiz. Por cm-
quanto, nenhuma candidatura foi assentada
pelos chefes políticos de Minas, falando-se
nos nomes dos Drs. Pedro da Matta, .Toa-
qnim Salles, Herculano Ccsar, Affonso Pen-
na Júnior e Vianna do Castcllo,

Eslados Uni_03

NOVA YORK, 11 (A. A.) - Um agonie do
Departamento da Justiça descobriu uma con-
spiraçiío, com ramificações no oeste e no
cenlro-ocstc, cujos fins eram seaueslrar to-
rios os proprietários de fabricas de munições
e os mcnibror. dns respectivas famílias.

Entre os documentos apprchcndidos, fo-
ram encontrados, secundo corre, alguns dc
personalidades officinos, figurando entre as
pessoas implicadas nessa conspiração o con.
do de Rcrnslorff. cx-embaisador da Allemã-
nha, c os ex-addidos á mesmo embaixada,

«mg, -«q«*_» _u.i
EM TORNO DA GUERRA

O rei tía Grécia v?.e protestar
centra a oecupação ce Janini
LONDRES, 11 (A A.) — Annunciam de

Athcnas que o rei Constantino convocou o
ministério para protestar contra a oceupa-
ção dc Janin.i pelas forças italianas.
Srs. von Papen e Boy-Ed.
A situação em Kro-isíadt

NOVA YORK,'11 (A. A.) — Tcicgràranía
de Pctrogrado diz que os marinlieiros dos na-
vios fundeados em Kronstadt permanecem
fieis ao governo provisório. Os rebeldes são
soldados e numerosos indivíduos pertencen-
tes ao elemento civil.

Elixir de Nogueira — Milhares de Curas

3 nomes dos navios
allemães

to nosso coilnliorador Medeiros
escreveu o Sr. Arllnir Vian

c Ali».
n». i_„ma caria "

nos qn*,:i dc ter
i ii

Irial cm Roilo Horizonte,
«iue ha os seguinte* pcrlodi
encontra uma suggesliiò dlgiú
Hilda:"Lapa" 

p 
"Paraná- não dcvcrSo

nomes dc dous dos navios !i!lcmãc>
oceupndos em boa hora, panor, nossos que traiçoeiramente
pique ?"Audaz" c "Xielherov"
parecer novamente; sob n ,, „...çao daquelles navios, substituindo n« n_."pequenos, mas valente navios, nw .,„
maiores perigos cruzaram os morei im .,'.'
pho do México c além Allnntico ? *

Falta dc ar—Torne
DYNAMOí

. Port*
'llllllitui^j

l-iizerani ,
não dcycrio l5,égide da

-^-_^______3
^___ift^__*_aiW!B_g__^^

SSCOSi
ENRIQUECE O

SANGUE_____B___aB__3_sgas__i_*-g
A eleiçHo do Sr. Sabino

Barroso
Em reunião realisada hoje n commlsálde poderes da Câmara aslgnou o parecereivornyel ao reconhecimento dn Sr Sabi*iBarroso eomo deputdo peln prim-iro &tricto eleitoral dc Minas Geraes. Esle kJrecer foi enviado á mesa, ficando para «i

lido no expediente dc amanhã, "
havido sessão hoje. por nâo tit

MOUR-À BRASIL ¦ míaw.'SU5I
-»»_-

Ejttan._s"de siassgii-a-Sí^QiiMses
de ur.sia. eic.

Drs. Bruno t.obo e Mauricio de Medeiroi.di
Faculdade de Medicina — Laboratório de Am*
Ivses e Pesqnizas! ROSÁRIO í(ííi. esq. pan
Gonçalves Dias. Tel. do Lah., N 13,14,

Ue_D ap|saii*©li_® ponafil
t&mmmho de uma caneta

/?es'isfèr)çià
/7gi///'?£.

Qiaphrsqmil

i f f'iu di y/zi/e-fm:

f J^m \ ií BcitfiÇlcli.^ ,

•^^SS5i_ ~ _^***ir_-'~' 4—*-*- &s**g? - *""*" ••¦>™[-'f-*rt _-

Ccndrrfsãiu, : tfclòvéio

fvá aé Céhfà
"' *

^^___ .... «*^;^^:--''--"í;-?:?--:ií-;:'-'''-. ''¦¦¦'¦'-¦'íB?:'i;.;êii:-:'i-:.;-::".' '¦::'".::? '

CIGARKOS MISTURAS
e caporal lavado de Lopeg Sá & C.
melhores. Rua Santo Antônio na. C,
Dão valiosos brindes.

sao os
7 e l».

O ápparelho radiotckgraphico ultimamente apparecido na branca.
Desde que -foram ¦ iniciada.,.-as. hoslilidades

no Velho Mundo, os actuaes'paizes em'guer-
ra prohibiram terminantemente-que os par-ticulares possuíssem apparelhos dc telcgra-
phia sem fios, pois que poderiam servir áespionagem.

No ultimo mez appareceu ria França uni
novo invento nesse sentido. Trata-se da um
curio'50 ápparelho de radio-telegraphia, de
formato semelhante ao de uma canetn-tin-
teiro eomnium, mas dc uma disposição inter-
na bastante engenhosa. Nas extremidades dotubo estão dispostas: uma bobina magnética

O Dr'. Américo.:NVertícc!; í um dos nossos»mai* pperozps poligratos. Si j:i escreveu tra-halhos austeros sobre fin.Ti:ç;!is, sobre agricul.tura, sobre educação, já publicou lambem
novelas e romances. Dc todos os seus livros
O mais celebre é a Arte de. educar os filhos!Os pòligrâfds são sempre um pouco siispei-'
tos. No emtanlo, .1 historia literária conhece
alguns, que não foram de todo ihsignificãn-
tes... O maior c de certo Aristóteles, ;io
(jüal não 6 qúazi possivel evitar referencias,
desde r|uc se procura o histórico de qualquer
questão.

Em geral, 03 poligrafos são acusados dc
superficialidade. Dc falo, com a infinita
complexidade dos conheci" entos modernos, é
difiçil produzir còüzas novas c originais cm'v.ri.*)s —mo dá atividade in1 "- -liial. Mas,
«9 vciss, sem ter de modo algum essa am-
bicão, 03 pojigrqfos i.ão de:::.-;t. «le S2r utoi*.

São espíritos sem nenhuma genial pro-TUndidade; niásílúcidos, claros, limpidosi quesentem a necessidade ds vòr nitidamente ..*
C-nraB, procurando depoi-i cxpô-laa ao.4 ou-
droa -__ a -ma nitidez.:.

amante»
O que o especialista', a_miravelmcnte in*

struidò, nem sempre expôc bem; porque su.
póe nos outros conbeclmcr.tis que Ilies tal-
Iam, — o pollgrafó explica lumin--emente.
E tanto faz isso para um ossuiritò literário,
como para üm cientifico. Possui a fneul-
dade. de separar o essencial do acessório, o
obscuro do claro: é uma espécie de alnmhi-
que. intelectual, que distila qualquer conhe-
cimento que por cie passa, tirándo-lhe "-s
escorias c deixando apenas o que lia de puro.
E os alambiqiics pão poü...«itei.-*, porque
nenhum deles ò destinado a purificar uma
só espécie de liquido.

O Dr. Américo YVernrclc é uni desscs.es-
pirilris siriiplificndôres e clarificadôi-cs .le
idéias; Há', poréni; nr-lc muito mnis habili-
<!:.(ÍK para a expòzição das ideins abstratas
(U que.para n expòzição literária, a descri,
ção. a analize psicolojica. Tsso provém muito
naturalmente de que os seus trabalhos lite-
í-arios !-*m r:-!o a parlo mais acessória da
Dlín atividade intelectual.

Marido e amante é um romance em que
r.s ¦*¦)_ hera rçuaA v tona, essencial que o autor

procurava dezenvolver; mas em qne ha-uma
evidente, falta de técnica.

O entrecho é simples. Um inglez, chama-
do John, vem para o Rrazil. Espirito ex-
travagante o aventurozo, ora manifesta uma

legria exuberante e toma parte em clubs
dramáticos e de fòot-bàll, ora sc lembra de
ir viver como um selvajem r.o interior do
pajz. Um dia emfim, tendo sabido que uma
formoza moça o chamara caxinguelfi, rezolve
fazer-lhe a corte e com cia so caza.-

Ele c a mulher, que se chamava Anita, só
têm um grande amigo. E' outro inglez, Wil-
liam, que vive izolado, embebido cm con-
stantes leituras.

Esse Williain & feio e torto. Esteve para
cazilr com uma moça formozissima. Um dia,
o pai dela soube da afeição da filha e proi-
biu-lhe que continuasse a vCr William. A
moça morreu de amor. Desde então William
se fez ainda mais solitário.

A vida de John c sua mulher foi durante
minto tempo uma delicia. Um dia, porém,
um conquistador de ruas diri.jiu a Anita um
galanteio. Ela *c assustou e pediu nó ma-
rido que lhe desse uma comp.-rnhia para
quando tive-se de sair. O marido recuzoü e
fez-lhe uma longa predica dc moral sobre
a- iieccsr-.id.id.-* de saber resistir, por,si mes-
mil, a todas as seduções.

D'ai lhe veio, tempos depois, uma idéia
extravagante, que ele executou: Disfarçou-se
e começou a perseguir a mulher. Ao" mes-
mo tempo que, no papel de amante, .1 cer-
cava de atenções, no papel dc marido, a. des.

e -umídiaphragma em connexão eiità '¦'•''":'
uusculas batcria's; na outra extremidade,-:^!
condensador,. um íappnrclho vibratório e «n
microphone. No .centro achhm-se, cm senl1'
do inverso, o fio da antena c o fio 'l«'Wj

Este npparclho permitte a recepção i'
communicações tão perfeitas quanto as _¦•*
des estações que dispõem de installaçãcs c"5,
tosissimas. ¦

O novo invento, quando .1 humanidade r-1'
tar á calma, certamente se generalisára^í
aperfeiçoara, de modo a prestar os mnis f?
levantes serviços.

MM_B^__,__?_Hi'

der.hava e brutalizava, contando-lhe até su-
postos amores.

No fim de algum tempo, a mulher cedeu
no amante. E começou então para os dois
uma vida dupla: eram, a certas horas, conju-
jes; a outras, amantes.

Um dia, porém, John teve nma surpreza :
verificou que se começava a saber que sua
mulher tinha -um amante e que, por isso,
ela e ele se estavam desmoralizando. Nin-
guem podia adivinhar que era ele que se
cnganav.a a si mesmo.

No primeiro momento, pensou.' em matar
a mulher, possuído de uma crize de ciúmes,
um pouco estranhos. Acabou, porém, acal-
mando-se e partindo com ela para a Europa.

O dado em que repouza o romance, trá-
fado por um homem de letras habituado a
finas analizes psicolojicas, poderia talvez pa.recer menos pueril. Como porém, está no
livro do Dr. Américo Werneck, é invcrosimil
e extravagantissimo.

Não sc compreende muito bem que mé-
rilo linha a experiência, desde que o marido
propositadamente acumulava as grosserias,empurrando, por assim dizer, a mulher paraos braços do amante.

Curiozo seria, continuando ele a ser cari-nbozò e bom e siicitarido um amante, veri-ficar si. pelo atrativo <!o fruto proibido a
mulher paru este pendia.

Materialmente, a execução do plano é deuma inverosimilhança fantástica. Ninguém
pode admitir que uma mulher passe metadedo dia com um homem, vestido e arranjadodc certo modo, c outra melado co*-» clc ines-

mo embora mascarado, sem reconhecer-lhe
a identidade.
_ O autor procurou diminuir um pouco essainverosimilhança, fazendo com que o mari-
do tivesse sido, quando moço, tim excelente
ato,r e-**ue a n**'**,e*' sofresse de vista can-sada Tudo isso permitiria um encontro fur-tivo de poucos instantes. Não é, porém, eon-cçbivel a hipoteze em dois amantes, que scvêem na intimidade a mais intima, durantemezes. Ninguém teria a capacidade de si-mular tão bem c tão constantemente, semum desfalecimento. E, por outro lado, é decvérquc esses amantes se beijassem. Qua in-sensíveis lábios tinha essa mulher para nãosentir as barbas postiças do amante I Insen-sivcis lábios e insensível olfalo, porque asmelhores barbas postiças se pregam comverniz c é impossível não sentir-lhe o cheiro.
( A psicolojia, que o autor procura traçar,"e íi "j™"1 e-*tr!*vagancia inominável

Quando, apoz certo tempo, o amante con-segue pela primeira vez conquistar a mulhero que acode a John ó umadoração pela espoza:

cnmDe- "r •" ,scu. ln<1°* John a contemplavacom indlzivel 
;ternura c, retendo as agri-mas que lhe bailavam nos olhos, esteve quazia cair aos pes da espoza."

sentimento dc

estarTudo parecia indicar que clc deviaapavorado, pensando :— De que escapei eu, si não fosse ao ines-mo tempo o amante e o marido I1 orque o que a experiência provava era
c o," _1V1?r Í,n° 

(,cs'le"^«'"i.-. dè amores il?-«ios, 31 a soubessem rcqueslar babilmer.te.

No livro, ba numerozos anacronismo". rj|
sado pouco depois da revolta da esq»-»»
("18.3-1804). fala em clubs de foo{-hU f §

clnematografos, que então não existiam.
menta que Ferreira dè Araújo ''*tivc"f ?j
to, ouando ele eslava vivo e são; alUWj,
prevenção popular contra a Light, •!''- en
ainda não funcionava.

' Dc um modo geral, o livro do Br- 'S
nco Werneck é menos um romance <lue .
"conlo filozofico", como outr|orn se ¦'"_
mavani certas cómpòziçocs, destinadas -
pôr algumas tezes.

Mas a téze do livro é, no fim dc çoa||... ..nla mu
solicit.??.*!

pueril, porque cia sc resnirrie nisto: "l!3,
Iher, maltratada pelo marido c
por um amante, é succtivcl dc ceder a

Todos o subiam. j0'
No meio do romance, o autor, a P1";^-

de uma cor.v_.-sn entre dois airiigps. <-¦•¦'

este.

li
uma conv^i-sn entre dois amigi». *-•¦; 

(|e83 pajinas de discussão s.bre o »?Wí&
Shakcspcarc. E* uma verdadeirn nlon.JS'jí
Verdadeira e excelente, mas ra\u\o K'J
Propozito no lugar cm que está. .^

Ha tambcm tiradas cobre ò direito <•-" '
nos teatros, sobro a supcriorida-te uo *
feminino... .s

No fim de cttnlns, sente-se que. 'hs ?L
a!__* *i_ ». *_~ \\'/.rtl£-L'K -VVnicrico Wcrn-CK 

cordo co» „
Isso.s-

atividades que o D
exercido a que está mais d
seu temperamento é a dc educado...„"_Tii|i
revela, «le um modo excessivo, no &*
mu livro.

Medeiros c _ttua«-,»1I*
4

\
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liemães estão desani-
mados

nnRS, •• (Á NOITK) — Um alto of*
illcmwo, rnptúrailo cm MessIncHi «mire*
. | resncjln iln Klltinçiln inllllur, decla*
(Ifíniilnifiiln c iicercsccitloii nín» «cre*
iiial*. i|tiu -\ nlloiiiflcs vcnvu.ii e."*ln

Iníia dlvlnúo — «llw rlle- — coíilavd
í.lniciilo, •lli*' (le.iupiiiiivrci.itn lotiil*'ile-nnls 

que viemos «In llussia. Quanto
ir da tiitllliiirl.i nlllado, .l.'i n csjiorl*
in< »iifi'li,i»-nU-uii'uli' em Arras e Mes*
Oxalá que a noasn nrlllliiirlsi fosse

ü do. Ingleses e francíxcs."
ilBBIt Í3 VO.V nÍNDEXUURfi NAO

CORREItAM PBRIGO
DllKS, II (A NOlTEI — Um despacho

ni pnrn Amsterdam ilcamonlu n no*
uullcad.. P"r nlfiiins Jorimo.* stilssos de
fciiscr, von lllndcnhiirg e o príncipe

rcrniíi recciitcmcntu o perigo de »»•-
llinglilns I<"i' iiimi homlia liiiiçnilii poi'

nillndo sobro ri estação «lc ('.and.

C0J1DATI. AÉREO RHHIIK TKIESTE
nilES U (A NOITE) — Informa o
loiidênte d.> "Diilly Express" cm '/.»-

lio pessoa ali eliegudu narra ter assls-
lá terça-feira iillima, n mn sensacional
te nerco sobro Tricsle, enlre h.vdro-

italianos c neroplntios austríacos.
cs. nppnrcccndn sobre n cidade, inea-
riicnlo ç manobíando com rapidez, ten-

car os aeroplanos austríacos, mas
nperccbciulo-sc do pevigo, preferiram'«..••uns 

aeroplanos austríacos furam
'03% ohrigiiilo'4 a descer. A scena, que
jrnpanliadn cum grande Interesso pela
«io, provocou npplausos dos habitau-
raça italiana, o que fez com que a po-
;;-li>asse muíta.s iirisões.
•í CAMPEÕES PE NATAÇÃO MOR*

TOS NO CAKSO
„ 11 (A NOITE) — Morreram num
tV no Corso os campou» de natação
it Gênova, e Cicheri, de Florença.

offensiva italiana
EBS03 ASPECTOS DA LUTA NO

CARSO
IA 11 (A NOITE) — Os eorresponden-
j jornaes italianos e estrangeiros addi-
i Estado-Maior são unanimes em asse-
era resposta As noticias publicadas em

l que os italianos mantêm todas ns po-
que conquistaram no Carso. Salien-"" i« bravura incxcedivel de alguns con-

Italianos que occupavant as primei-
m e qne foram atacados por forças

tres « quatro vezes superiores. Os
õi mantiveram-se firmes nas snas po-
i rechassaram o inimigo. Agora, essas
descansem nas linhas da retaguarda,

Dto outros contingentes de tropas fres-
ifrentam os austríacos que, em certos

continuam a contra-atacar com certa
Ja.
«rrespondente da "Idéa Nazionale** ln-
Unhem,:
nossos engenheiros consolidam e for-

a soaa conquistada, preparando nm
innço. Todos elles dizem qne o novo

instriaco fracassou completamente. A
ds todos é «pie ao poder formidável

ia se deve em boa parte esse exi-
j tambem a artilharia austríaca é digna
«Ho. O inimigo trouxe da frente russa

osas baterias de todos os calibres, qne"nstalladas sa frente do Carso. Mas
lesmo a artilharia deteri o nosso avan-
ilo qne s bravura dos nossos soldados
tsda nm delles um heróe invencível.

res da aeroplanos italianos e fran-
exploram incessantemente as posições

bombardeando-»*» noite e dia. Ha
cinco aeroplanos italianos surpre-
dous regimentos austríacos que

ire Dosso-Faiti. Os apparelhos baixa-
té cem metros do solo e lançaram nu-

bombas sobre os austríacos, matan-
Itos e obrigando os outios a fugir. Essas
que iam atacar as nossas posições, re-

i precipitadamente.
tambem referir-me a uma cerimonia

iloi—nte, que se realisou ha dous dias
iti. As nossas tropas saíram das suas
liras e dos bosques e alinharam-se na
ida, com os seus officiães á frente. De-
centenas de clarins vibraram a marcha
toria, como a desafiar os austríacos. O
indanto do seetor collocou-se em segui-

«ita das forças e, depois do toque de
do clarim, as tropas desfilaram cm

encia. O commandante estava visível-
orgulhoso dos valentes defensores do

que destruíram o sonho de von Boroe-
i dos expulsar do Carso e de nos preci-
Bo valle do Isonzo. Terminado o desfi-
duque de Aosta approximou-se do com-
nte e disse-lhe que, como commandan-
tuelle corpo de exercito, se orgulhava de
ansmittir as saudações e as felicitações
mcralissimo Cadorna. Orgulhava-se ao

a bandeira da heróica brigada queuna as tradições do Exercito. O duque
s'a beijou depois a bandeira e ern segui-
i o decreto real que concede aos officiães'ados 

promoções e condecorações. A
locou nessa oceasião o hymno nacional;

-t numerosos aeroplanos evoluíam. De-" duque do Aosta passou cm revista a
Ia, que regressou ao acampamento."

A SITUAÇÃO NA RÚSSIA
•'A YORK, 11 (A. A.) — Informam de
Brado que o governo provisório se ne-

i entregar o ex-imperador Nicoláo, ten-
conselho úe ministros resolvido intimar
lente cm separatistas dc Kronstadt a
""r-se á sua autoridade, antes de blo-
aquella praça forte.socialistas declararam sympathisar com
)'tto do poder executivo regulamentan-'«viço de abastecimentos á população e"'am npoial-o no parlamento.

PROPüECiA SOBRE A AMERICA
LATINA

J'A 
YORK, 11 (A. A.) — O Sr. John•)., director da União l'an-Aínericana,™ii um discurso, no qual declarou que

pnerio occidcntal ver-se-á diroctumen-'olvido na guerra aelual, antes de ter-
i" nnno dc 1917; Disse que não falavaijncntc, sendo a sua opinião baseada na
!Mn imprensa e dos estadistas da Ame-«iiin,

pIDENTE HO CONSELHO DA"•'".IA 
EM PEREGRINAÇÃO POLI-

TICA
SaDAM, 12 (Hnvns) — Nolicias aqui

«fi Allemnnliíi ili/em mie o

**i*  Lvflj

A NOITE--Stegundà-fcim, 11 fie .Minha do '0fi}
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O Senado fez aueto... masos sonadoi*es poilticaram
* .

Uma lní(T(''.'**i"-.<- aventura
Inédita do sonador

Kavmundo
f) Senado nflo funcclonou hoje .m lossün;

mu-. iilguiH .emidiirex cntrotlveram-su cin
pulcllru iitKltiellâ r.i ii, nns gi-upns, aiiiii e ali.

Numa roda pstiivnm ns Srs. Azeredo u Mo*Iclln. Apiil.r.iiiiiiiiui-iiiis.
Oii jiu-iiiif» iinhunclam um novo accor-

d., cin .Mnlln (1 russo — aventurámos...Tudo í fantasia — dlsie o Sr. Axcredo.
Ignoro, cm absoluto, «nie te cogite dc qual-quer vntiiii- licsse sentido.

—• Alé Jil .*e Indica 111 nomes para preencher
ri vagti dn senador Mctello, uqul no Senadoinsistimos.

"l-i.-il viiunt'!'."... sl fnr o c.30 diseodisse n Sr. Melcllo. Irei pura onde meinanil.iiviii: farei u qne me tlelcrminarcm.
O Sr. Ha.vininiilo dc Miranda falava do seu

partidarismo, da sua Icaldado politica.-- Paru mim —' nffirmava ¦— não ha bem
pessoal, nem piirllciilar. S6 comprehcndo umhciii ou 11 mn vantagem quando alcança omeu partido, Hu, na miiha vida, um «piso.
(lio Interessante c qiic está inédito, que provoclara e sufflcicntomcntc o que digo. Quandoo Çlcmcntlno do Monte apertava, aqui no
Senado, o oeu reconhecimento e, por consc-
guiiilc, a minha degolln, o Hermes mandouchamar .. phlncio o Pinheiro e poz-lhc A
(Ils-poslcão, pnrn dar-m'n. a vaga dc niinis-
Iro do Supremo Tribunal Federal, verifica-
d 11 com a aposentadoria «lo Epitncio, O Pi-
nhcirn ilin-e iminodiatamente ao Hermes:O Ilayimtndo hão acceita.Não acceita si você lhe disser para rc-
cusiir — respondeu o Hermes.Pois para você ver que não insinuo,
nem intervenho, fico aqui e voefi manda cha.
mar o Haymundo e fala-lhe sobre o caso.

O Hermes neceitou o alvitre e fui oha-
mndo pcln telephone. Em palácio, o Her-
mes me disse que ia nomear-me ministro,
naquelle mesmo dia. O Pinheiro tinha fica-do oceulto, noutra sala. Protestei e ossegu-
rei ao marechal que não neccitava a noinea-
ção, porque ella seria a morte <Jo meu
partido, cm Alagoas. Os meus amigos de lúesfot-çnram.se, lutaram o me elegeram, e euns não podia deixar; qne o Senado mo de-
pürãsse; porém, de modo a ficar bem pa-tente, si eu não fosse reconhecido, que isso
não foi por vontade minha. A* visla <la mi-
nha altitud*. o marechal nuo fez a nomea-
ç?o, <¦ eu não sou hoje minislro do Supre-
ino Tribunal, o que, aliás, desde que me
formei, constitue o meu ideal, o meu sonho,
o meu maior desejo.

Todo o grupo que ouvia o Sr. Raymundo
elogiou o seu modo digno de agir e deu-lhe
parabéns pela nobreza do seu gesto.

O Sr. Pereira Lobo, em oulra roda, dis-
cutia a estatística de uin jornal que contou
o numero dos congressistas que não votaram
a lei de quebra da nossa neutralidade e quevotaram no Sr. Rodrigues Alves para presi.dente da Republica, na ultima convenção.Fni incluído no numero destes — disse
S. Ex. Mas o jornalista que tal escreveudevia antes ler o "Diário Official" de 1 c
:' deste, para ver lá o meu nome cnlrc os
que votaram a quebra da neutralidade. Eu
não fugiria a essa votação, porque costumo
arcar com a responsabilidade dos meus actos
o não fujo aos meus compromissos. Não sou"apóstolo"; mas votei a lei de solidariedade
aos Estados Unidos...-

Os Srs. Pires Ferreira c Ribeiro Gonçal-
ves discutiam a politica do Piauby.En não me opponho á sua candidaturadisse, * nm certo momento, o Sr. Ri-
beiro.

Pois vocô, men compadre, será contra
mim. Você e todos os que quizerem. Oppo-
nho-me e hei de oppor-me. Com um poucode trabalho viemos a saber que se tratava
da candidatura a deputado federal do Sr.
.Tose Pires, cidadão piauhyense residente no
Rio de Janeiro.

Os dous políticos passaram depois a falar
n. questão, ha pouco decidida pelo Supre-
mo Tribunal, a respeito de nma concessão
para explorar o negocio do sal, no Piauhy.

Qual foi o governador que assignou a
concessão ? — perguntou o Sr. Pires.Foi o Anisio — respondeu o Sr. Ri-
beiro.

Mas isso é nma grossa ladroeira, affir-
mon categórico o marechal, erguendo-se, pos-
sesso, da sua cadeira.

A Gamara não trabalhou
_Por falta de numero não houve lioje ses-

são na Câmara dos Deputados. O Sr. Souza
e Silva inscrevera-se para felicitar a Mari-
nba nacional pela data. Os papeis do expe-
diente eram apenas pedidos de credito paranttender a pagamentos devidos por sentenças
judiciarias e um "veto" presidencial ú reso-
lução do Congresso que concede um annn de
licença ao Sr. Sylvio Gonçalves, 3° eseriplu-
rario do Thcsouro Nacional.'''."' ''"*.";''."'—********* '

RO E.
BARRA MANSA (E.do Rio). 10 (Retarda-do) (Serviço especial da A NOITE) — Pelo ra-

pido seguiu hoje para Rezende uma embai-
xada sportiva do Barra Mansa F. C, com o
primeiro team dessa associação, que ali voe
disputar um match de football eom a prin-
cipalv equipe do Sport Club de Rezende, re-
tribuindo assim a visita que o Barra Mansa,
cm tempo, recebeu do club com o qual hoje
se vae bater,

i ***** i

DE JUNHO

do presi-

o impe-
Hindenburg

conselho da Bulgária"; Sr. Rados
f* tíi°*s ''e cònfcrehcinr com"•inilierriie 

o com o gencraP-ira Vienna.
PAVOR DA CRUZ VERMELHA DOS

ALLIADOS NA BOLÍVIA
lad.V' 'A- A-) — Sc""1"n''i"f; (,a alla
»j."-.Iimensc orgiinisaram uma "Uer-' favor dn Cruz Vermelha dos Allia-1 - '"ai '.ido muilo concorrida.

*****
0lT<i um chefe roüticonüniiriénse

SUPÔS: i,.... A. A.) — Fallcceu o capi-
kf> »-,'..? Paes, importante fazendeiro
r" Polilu-o •
mi

as
De um momento para outro um homem,

sem mais nem menos, ficou sem o que é
legitimamente seu.

E' o caso de Balbino de Oliveira, mo-
rador no morro da Arrelia, no Andarahy
Grande.

Um larapio foi hoje & casa de Balbino
e dali carregou dous pares de botinas, dous
ternos de casemira, algumas ceroulas e mais
508000, em dinheiro.

Dando pelo roubo, Balbino queixou-se á
policia do 16" distrieto, cujo investigador
conseguiu descobrir e prender o meliante,
que é Antônio José de Oliveira, cognomi-
nado «Bahianinho», o qual estava, todo en-
tarpellado, mcttido já cm um dos ternos
surnpiados e calçando um dos pares de
botas!

Prosegue o inquérito.
¦ ***** ¦ —

Os novos fretes da E. F.
CurraSinho a Diamantina

DIAMANTINA (Minas), 11 (Serviço espe-
ciai du A NOITE) — ,Iá eslá em vigor a no-
va tabeliã dos 1'rcles e passagens da Estrada
da Ferro Cur.rnlinlio a Diamantina', com dif-
fcrença para menos. • ,

Um protesto contra a vencia
dolheatro S. Pedro

Amanhã, ás 4 horas da tarde, reunir-se-ão
na sédc da Caixa Beneficente Théntral, ií
rua do Espirito Santo, vários autores e ar-
tisl.is nacionaes; nfim de decidirem qual o
melhor meio de impedir que sc coiisiimnia
cs-ei iitlent.ido de lcsa-arle que é a venda
prpjccthda do tliealro São Pedro, para sei
transformado numa repartição publica.

No pavilhão prosldonclal
I.rguldo au Indo da osintiiti de llnrinso, íi

praia «In IlusHcll, o piivillmn iiroíldonuliil. du<>ndc o Sr. Dr. Wencesliiu lim/. dcvlu astil.i-tir an dcNfilu dns forças, apresentava um as-
prelo Imponcnii. ,. du gala.«irupos do nfflcluus do IJjiercIto c ila Ar*miidii, grande numero «Io familias du nossamivleiliiilu efipalhiivam-se peln alameda do llus-reli, de um Indo u de oulro, os Srs. ministrosdu Interior, dn fluorrn, do Exterior, du Agri-cullniíi, prefeito, chefe do polida, embaixador

•Riaei i"itsa';,,-
!A hecatombe dolfiL "?!SÇ.£££

laao por om camlnttâOi
ilida, nflm da pausar revh.la As tropas, ipir
se ncli.iv.iiii fiiriiuiiliis cm linha estcmlidii «lua*
ilu a praça «Io Ituiisell ali" _ uvvnlila Itio
Branco.

l)o volln S, l"jc. (llrlfllii-iio no pnvllli/lo ilo Uin*
sell, sendo uhl recelililii com as fmiualidadcs do
oslyln polna pcnsons prosonlos,

l.ndeado iioIom Srs. enilmtxndor «morlcano
o ministro do Uslorlor, n Dr. Wencesláo Ura/,
«Iu uniu dus jaiiellau dn palanque, assistiu cm
iiegiiidii nu desfilar daa tropas, i|iic, ao pussa*
rem, prealnvam a S. I'x. as contlncnclas «Ia
pragmática ,,

M WÊ IB ?-¦¦! mi m' m
Um aspecto do pavilhão armado deante da estatua de Barroso c onde .ic veem
os Srs. Drs. Wcncesldo Braz, Nilo Peçanha c José Bezerra. A' direita, estd o
marechal Caetano dc Faria c d esquerda o Sr. Edxvin 

'Morgan, 
embaixador dos

listados Uniaos *

americano, nddidos navaas inglez e nmçríca-
no, generaes Dr. Thauniiilurgo de Azevedo,
Bento Hiheiro, Muller de Campos, Agohur dc
Oliveira, Celestino Bastos, Siqueira de Menc-
zes, Osório de Paiva, almirantes Garnicr, (Io-
mes Pereira e muitas outras alias patentes do
Exercito e da Armada, commissões de offi-
cines superiores da Guarda Nacional, vclera-
nos do Parnguny. membros da Liga da Defesa
Nacional, Dr. Miguel Calmou, commandante
e officiães do "Glnsgovr", etc., clc., aguarda-
vam desde as 3 Iioas a chegada do Sr. presi-
dente da Republica; A's 4 lioras o Dr. \Ven-
cesláo Braz, no carro a Daumont, acompanha-
do dos Sr.-!, «ministro da Marinha c dos chefe
c sub-chefe de sua casa militar, descia a ave-

Por esla oceasião foram dadas as salvar.
no chefe do Estudo.

Touco antes de S. Es. se retirar, o Sr. co-
ronel Júlio dc Menezes, veterano do Para-
giiay, produziu um discurso allusivo a sole-
umidade dc hoje. Terminado o scu discurso
o Sr. coronel Menezes foi abraçado pelo Sr.
presidente do Republica e ministros da Guerra
e do Exterior'.

A's ií e lã o Sr. presideule da Republica
retirou-se, com. destino ao Caltcle.

A's fi lioras da tarde, as tropas punham-so cm marcha, de regresso aos seus quartéis,
sendo ainda grande a massa dc. povo que en-
chia as avenidas Beira-Mar e Rio Branco.

_—_•————^——_——-—————>————————n—>———————————--—-———————•-—,^-——»•

York-Hotel
Ad' a ultima hora não haviam recomeça-

du ainda ni tralmllius de dcsciitullin ilo querosta «Iu Yorli-llntcl, promellldn pulu policluAs familia. «Ins Uuiis operarius uvsuppurcci.
dos.

Pouco ante* dc ciicerrurinos a nossa pagl-nnção, «•sthemii-, uo local o observamos u
«liiuntidailu «ic entulho ainda nio removido,
capa/, do encobrir dou5 ou. mais corpos hu*
manos.

Por quo sn rclnrda essa providencia ?
J.' lii-ui po.s-.ivcl quo suais, nudu exista sob

o entulho restante. A sim riiiiução compluts,
ini-.iiio assim, feita immciliutumente, uüo te*
ria, no «iiluntu, iuvonvcnlente algum. Essa
medida, mesmo na qiiusi certe/a do ser In-
frutífera para o fim da descoberta do, dous
operários que faltam, C> indispensável, antes
do outras, uma vez quo at£ pela familia de
um dos dcsupparccidus foram reconhecidas,
no meio dus roupas arrecadadas no local do si-
nistro, as pertencentes ao operário Francisco
Felix.

Que esperam as nossas autoridades para a
pratien dessa providencia, simples, que nâo
(terá tão grandes difficuldudcs que a tornem
impraticável '.'

Nio era o pae
Noticiámos cm nosso numero de honlcin

que o rrcebedor da l.ight, Antônio Pinho, ha-via procurado nn necroterio «Ia policia indl-
caçoe» sobre seu pae, dcsitpparecido lia tres
annos, o do qual, com todos os scus signaes
pnysionomicos, vira o nome agora nas listasdos mortos no desastre,

i Esse ponto ficou completamente csclsrc-
cido. Nflo se tratava do procurudo ManoelPinho o sim do operário Manoel Pinto, devi-daniento reconhecido por pessoas do sua fa-raliia.

em S. Paulo
¦ * .

Sua morte foi lns(an(aneu
S. PAUI.O, II (A. A.) -- Pouco depois *%

mcio-diii, «leu-so nu iivcnidii Jtitugel. Poslahu.
próximo A porteira <la iiiglc/a, um iionivo*
ilciitinlni du que resullou „r morto um vclbu
iiieiiiligu. O cuminliãu II. 1.117 jmssnvu poraquel Iu via publica, quando atropelou imito
áqutllu porlciru o pcilinle .Manuel Marques,
ullrundn-o cum violência un snln. Tal (|ui'(lu
deu o mendigo que u morto sobrovolu Instuu.tniu-.-imciile, produzindo ncccnttiada linprc.sG«
du horror u quantos foram tu»t(niuiilins da im*mcntuvel nccorrcnciu. Esteve no local da
desastre o Dr. Alonso du Ncgrolros.
delegado du luvculigações • capturas, (|ue in-
ataurou o inquérito « respeito du facto « U*remover o cadáver de Manoel Marques p.tr*o necroterio du Central de Policia. Procede»
ram ao necessário exume de corpo dc dclict.ios médicos legistu c da Assistência, us «pine»
attestaram como "eausa-mortis" traumatismo,
cerebral. O carroceiro foi preso « recolhidouo xadrez da Central.

******

P**

O auto 305 c a Maria
A* rua do Tliealro deu-se a tardo um

qucuo desastre. A Marlu dos Anjos, pi,iTi>
guezo, da 22 nnnos de edade, que por ali
passava, loi inesperadamente colhida peli*auto ii. 305. Ligeiramente contundida, dMaria foi medicada pela Assistência, tcid»

u policia apurado a casualidade do facto.
i *****  ,

0 serviço de bondes na
capital colombiana

BOGOTÁ-, 11 (A. A.) - A jnnla admi-nistrndora dos bondes desta capital rcsol-veu prolongar as diversas linhas, de modou unir as povoações dc Usaquén, Yomaza,Pnsquilla e San Cristobal coin a cidade. Asrcferidas povoações, que possuem residen-(•(.•is luxuosas, ficarão, assim, englobadas no
perímetro urbano e passarão a ser admi-lustradas como bairros da capital. A empre-sa dc bondes é de propriedade exclusiva daMunicip.-ilidade c, como as duas outras gran-des empresas que a mesma possuo (o Aquc-duelo e n Empresa dc llluminação Publica),cstíi daiiilu excellentes resultados fiiianccí-ros, quo permittem melhorar e aiigmentar oserviço todos os dias. Nos terrenos ainda
pnr edificar, nas citadas povoações e na ci-dade, terrenos que tambem pertencem ti Mu-nicipnlidadc, projecta-se a construeção dc
grandes parques.

A estatua de Barroso, ds ./ horas da tarde, quando as tropas de terra e mar
desfilavam cm continência

Os imprudentes
Üm magistrado quasi matasua avo

.NOVA FRIBÜRGÒ (E. do Rio), 11 (Ser-viço especial da A NOITE) — Hontem átarde o Dr. Vieira Ferreira Pilho, cx-presi-dente do Tribunal do Alto Juruá, quandoexaminava uni revólver, cm sua casa, sue-cedeu cair-lhe das mãos a mesma arma, quedisparem, indo o pfòjcctil nttingir sua avóno abdômen. Soccorrida iminediatamentc foiextrahida a bala, sem difflculdade. O esto-do da victima desse desastre, que foi todocasual, nao inspira grandes cuidados, haven-do esperanças tlc que cila se salve. Antes dorevolver cair de enlre as mãos do Dr. Vioi-ra Ferreira Filho, sua avó lhe aconselhoumuita cautela e juizo, pois que seu impru-dente neto levava, de quando cm vez, o re-volver a seu próprio ouvido, dizendo, a brin-car, que se suicidaria.

0 incidente da noite pôs»
sada no mar

*******

A qüesíõo dos li^lorles

rompe com a Heitasiâ ¦
O Cenlro dos Proprietários de Vehiculos re-

uniu-se hoje ít tarde, cm convocação especial,
eni sua sede á rua Barão de S. Felix ri. 1(1.
Originou essa reunião a recepção de ura of-
licio por parle clã directoria, firmado por
um grupo de sócios representando l.'1'J ve-
hiculos e concebido nos seguintes termos:"Os abaixo assignados, proprietários de
vchiculog e sócios desse Centra, tendo chi
vista quç as resoluções tomadas pela assem-
blén realisada a 4 de maio p. passado vieram
prejudicar sensivelmente seus interesses, vis-
to terem perdido a maioria de seus freguszes,
e não podendo resistir ú falta de serviço queOs obriga a ter os seus cai-rns parados, com
despesas forçadas de pessoal e manutenção
dos animaes, recorrem ao ponderado crite-
rio de V. Ex., afim de que, desligaiulo-se o
Centro dos Proprietário, de Vehiculos do
convênio com a Sociedade de Resistência,
possam os suppiiéántes recuperar a fi-eguc-
zia perdida e continuar a angariar os meios
de sua subsistência.

Esse officio foi lido na reunião, cuja pre-sidencià foi dada no Sr. Dr. J. Serpa, advo-
gado da mesma associação.

O Sr. Dr. ,T. Serpa, antes de proceder aleitura do officio ..Iludido, num rápido, masexplicito discurso, relembrou todos os fa-ctos çlecòí-rciitcs cia altitude do Centro, dc-
pois de firmado o accordo com a Resisten-eúi, que apcnas teve cm vista a hòrmalisa-
ção do serviço, como tambem o melhor meiode acautòJnr os inlcresses da collectividadc.A. qucslflo mantida coin o commercio não'havia 

gum. Não podia, portanto, esperar mais n
dircciqrin do Centro, urgia tomar uma rc-
solução <;ue. vics.se solucionar a queslão. ü
Cenlro já começava ii reseptir-sc da faltu de
coliesãô por parto de alguns proprietários de
vehiculos, Cnmo nté ngora nenhuma respos-
Ia hiiviii a directoria do Cenlro recebido de
uni telegrariima passado ao Sr. presidente da
Republica sobre o mesmo assumpto, a dlre-
ctoria <lo Centro, sem constituir isso uma
desconsideração ao alto magistrado da na-
ção, resolveu convocar a reunião, afim de
ser dado conhecimento aos seus associados
do teor daqucllà representação, acerescentan-
do o Dr. J. Serpa que semelhante assumpto,
só podia scr resolvido por uma assembléa
extraordinária, precedida de todos os rcqulsi-
tos lcgac-, designando para essa nova re-
união o dia 1-1 do corrente, ãs 7 horas da
noile,

_ Sobre o alvilrado rompimento do conve-
nio com a Resistência falaram ainda os asso-
ciados José Brito, presidente do Centro, e o
Sr. Albino Pinto de Almeida, que, aproveitan-
do a opporlunidade, protestou contra os di-
zeres dc uma local publicada hoje por um
jornal ela manhã e que se referia ao presi-dente do Cenlro, o Sr. .losé Joaquim Brito.

pjsçutiram-sc cm seguida assumptòs iiiti-
mòs d.i associação, que cm nada aproveitam
ao assumpto para o qual houve convocação.

A assistência dc sócios foi numerosa e, se-
gundo o que pudemos apurar, é que o rom-
pimento do convênio se dará, ficando, po-rém previamente accordadò entre os próprio-

Fundou-se a linha de tiro
Queíuziano=Mineiro

, QU^LUZ (Minas), 11 (Serviço especial daA NOI1E) — Cora a presença de 79 sócio,reuniu-se hontem, no edificio da CâmaraMunicipal a sociedade de tiro recentemente
fundada nesta cidade, com o fim de elegersua primeira directoria. A reunião correuanimadoramente, presidindo os trabalhos otenente-coronel João Camargo. Foi eleita aseguinte directoria: presidente, tenente-co-ronel João Camargo; vive-presidente, Djal-ma Baeta; director do tiro, capitão Asdru-liiil Nascimento; thesburciro, Francisco Fur-tado. e secretario, Arthur Albino. Durante asessão oraram os Srs. Drs. Pereira Júnior etenente-coronel Alfredo Tolentino. O Tiro jáIcm 118 Eoeios inscriptos.

Ho i-©spaith®I
MADRID, 11 (Havas) - O novo 

"rniii'm;!t
ficou assim constituído:

Presidência, Dato.
Estrangeiros, marquez de Lema;
Justiça, Burgos;
Guerra, eapitão-general Primo i'. '"¦•¦¦<.
Marinha, general Flores;
Interior, Sanchez Guerra;
Fazenda, Bugallal;
Fomento, visconde de Eza;
Instrucção, Andrade.

i ***** .

A policia marítima peitaprovidencias
O Sr. Júlio Bailly, inspector da policiamarítima, officiou hoje ao Sr. Dr. chefe <S

policia, scientificando-o das oceorrencias h%*vidas á noite no mar, oceorrencias que poil.-mse tornar fatídicas, devido ao modo por qu»as lanchas de ronda da Marinha chamam ifala as lanchas dc ronda da policia ínariti,
ma. Como se trata do repartições officiães,o Sr. ministro da Justiça vae ser scientifl-
cado deste facto, afim de se entender eom *Sr. minislro da Marinha, porá que essas h.u-chás de ronda não continuem procedendocomo têm procedido.

i ***** _._

Está resolvida a questão
das malas postaes dos

navios allemães
Podemos informar, com toda segurança,

que não foi feita hoje, a bordo dos vapores"Eti-uria" c "Carl Wocrmanii" a retirada domalas do correio ali existentes.
O que ha de verdade é o seguinte: quandoesses vapores foram surprcheiididos em via-

gem com a declaração de guerra, traziam *bordo malas cie "colis", epie eram destina,(los de correios allemães parn allemães naÁfrica. Como fossem obrigados a arribar nonosso porlo e aqui permanecer, essa corres-
pondencia não podia, de modo algum ser en-tregue ao Correio brasileiro. '

Agora, com a oecupação desses navios pe-Io governo e sua entrega ao l.loyd Brasileiro,foi necessário csvasiól-os, e por isso a Dire-ctoria Geral dos Correios, por solicitação dndo Lloyd, designou os funccionarios do se--viço.postal marítimo paru fazerem recolhe-nqueljos malas á õ" secção dos Correios ondeiicariio depositada, nté ulterior deliberaçãoEsse serviço será clTec.íuado amanhã.
181T» i

Uma creança morre ap
ter tomado um

remédio >
O inquer.ío-'-A autópsia

; Proseguiu na delegacia do '1.1" distrieto •inquérito para apurar a denuncia levada bpolicia de ter o menor Bolívar, de 2 annosfilho do negociante Sr. Manoel FernandesJúnior residente á rua Carolina Machadon. iòi, em Madureirn, falleeido após inge-nr uma droga receitada pelo capitão refor-mado da Brigada Policial, .losé Carlosl._epetry, na pharmacia Antônio Lopes, emCttscaduc,. " '
Depuzernm n acusado, que disse ter de fa.cto aconselhado "Jna 

pesou que lá fora, ãf-iJicta, pedir um remédio para vermes ciuenlacarain uma creança, o pae do menor Bo-luar, o pharmaecutico-Antônio l.opes e o DrMarques de Oliveira, que passou o attestadocie óbito — "ataque de vermes".Esse facultativo declarou que fora ha diasreceitar para o menino em questão, vèrifi-condo tratar-se de uma invasão de vermes.1 roenrado mais tarde para passar o attestado
,"Í1P£°Z* ° qH«.(,ri' natural, que não tivesse ocança resistido no ataque. p0p isso pas-'•ou o attestado.

O exame medico e a autópsia, foram feLos hoje no cemitério local pelo Dr. Siizrin®..i-.iiuiao, lavrado o auto pelo escrevente Pe-
Não pôde ser precisado si houve ou hãoenvenenamento, lendo sido retirada, as ris-ecrãs para mn exame toxicologico miemn cousa poderá aclarar.
O inquérito continuará

."liam outras pessoas.

algu-

Para que depo-

ainda obtido solução. Todos os récur- I loriòjs de vchicnlos a manutenção dos preçossos se haviam empregado sem resultado ai- 1 elevados.
¦y/».^:;....^.--.-^-^-.--

ic.eoria vem um
demente para

. internado
ser

;.Ap:-c:cntou-sç liojc á policia rhàriüma,
vindo no vapor «Itãpuhy» dà cidade de Vi-ctoria, no Espirito Santo, o agenle de po-liçia dáquella cidade, Fidelia Coelho da Silva,
que trouxe, acompanhado clc officio do chel.-
dc policia de lá pára o desta cidade, o ir.di-
yiduo dc nome Csndido de tal que apresenta
syniptòmas de alienarão mental. O süb-inspe-
ctor Mallet, de dia á repartição, fez apre-
sentar o agente Fidcüs 

'por 
um outro tia

nossa polida a l.cpaitirão Central de Poli \\.
O doente scsüju em carro da Assisícnciá.

a e íoge
Na avenida Beira Mar em 1 rente quasi

áo Passeio Publico, o automóvel n. 712,
atropelou, á tarde, o indivíduo de nome
Fernando Pereira Villa, que ficou com va-
rias coiiiusõc-s pelo corpo:

Veiu a Assistência, e a policia do 5°
rias contusões pelo corpo.
— - - -"^ITT^-t

Os empregados da empreza
de bondes cm Lima, em ,

greve
I.IMA. 11 f.\. A.) — Continuam cm pare-de os empresados da empresa de bondes

dcdii capital. Os paredistas conservaru-se
çm jitljlu-lc pacifica.

Em prol da industria
do sal

O deputado Alberto Maranhão apresentaráamanha A Câmara dos Deputados o seguin-tc(projecto de lei:"Art. 1°. Fica extensiva As outras compa-ninas nacionaes de navegação, que negocia-rem ou vierem a negociar em sal, a faculda-de do estabelecimento de entrepostos com-merciacs desse produeto, concedida já aoLloyd Brasileiro pelo art. 89, n. .XXVII dalei n. 3.232, de 5 de janeiro de 1917.Art. 2°. Os entrepostos de sal serão instai-lados cm armazéns para tal fim alfândega-dos, nesta capital e nas ilhas da bohia deGuanabara, nas cidades de Santos, Porto Ale-
gre. Rio Grande e Pelotas, e em outras queas necessidades indicarem, e junto aos quaeso Ministério da Fazenda manterá fiscaes encarregados cia arrecadação do imposto deconsumo, emquanto este não puder ser sup-
pnmido pela legislatura.

Paragrapho único. O produclo destinado ásalga nas xorqueadas e qüe necessita de be-nefiçiiiménlo industrial em usinas especiaes
pai-a o fabrico do typo similar ao sul hespiilnliol de Cadiz, poderá ser transferido do en-li-epnsto ondo houver installações dessas usi-na* para os que não os possuírem, aguardan-*?:"u^enti'ega da mercadoria ao commereiodistribuidor para se tornar- effectiva a co-branca do imposto de consummo. como se ob-serrar com o produeto ainda não beneficia-do que tiver dc sair do entreposto, em gc-rnl, para os distribuidores cbmmcrcinntes.

Art. 3o. O Ministério da Fazenda executa-ru a presente lei dentro dn praso de sessen-ta dias, ;io máximo, contado da data de suapublicação, ficando modificado nestii parteo regiilamenlo actual do imposto de consumode sal no pai;:.
:-*"rt'.--'4"„-Rcvogani.-se as disposições emcon Ira u-o."

Ksle projecto esla assignado por mais COdeputada*.

COMMUNICÃÕÕS

. -, LOTE RI GO
Kua do Kosano n. 7494695 I5s000$000

Tendo sido vendido por esta feliz casa
a sorte grande da Loteria Federal extra-
hida hoje, declaramos que .pagaremos irt-
tegralmente a importância do prêmio,convidando desde já o seu felizardo pos-suidor a vir recebel-o.

Rio ir-6«9i7
Oliveira Bessa & G.

E' bem oreveitosa uma visita
aos nfjssos armazens

Ali encontrará verdadeiras crcáçou-
artisticas da arte do mobiliário/

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

OUVIDOR, 93-95
Maria da Motta Braga

_ Antônio Pereira dn Moita e fami.lia agradecem a todas ns pessoas or.acompanharam o enterro de sua qu'Jrida irmã MARIA DA MOTTA BítÀ*GA, e dc novo as convidam para a- •
sistirem á missa de selimo dia, nma-nha, 12. do corrente, ás 9 horas da manhãna egreja de S. Francisco dc Paula. Desde J.se confessam agradecidos  . »- - -
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loteria d» Rio Grande do Sul

'i «in»' ít'-uii»n il.»» nr.mln. da loteria do Cilada
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tara amanhã 1

A GUERRA
A CHISE MINISTERIAL' NA HESPANHA********
O Sr. Dato encarregado de org.1-

nUar gabinete
MADIUI), U (Havas) — O Sr. Dato de-

clarou quo o rei Affonso, depois de lhe ex-
por que o Sr. liarclu 1'rloto tinha rcniinrlndo
a orfiiinluar o novo ministério, visto nfio o
poder fflier com elementos do partido llbc»
ral, e coincidindo com Isto a nttltiide do ou-
tro cltefo Ilher.il. condo de Ilomanoncs, re-
toivera oncarreijal-ò dcsua irtliüüp. O Sr. Da-
t<y occreicentóu que tinha nèceítado o cou»
vfto o que hoje no meio-dia devia levar ao
soberano a lista contendo os nomes dos no»
voa ministros.
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-AS OPERAÇÕES NA FRENTE OCCIDEN»

TAL

O MVKO DO DIA

474 505 877

Comntuiiicudo (ranecz
PARIS, 11 (Havas) — Comniuuieadq offi-

ciai das lt horas da noite de lu.nlem:
"Na Bélgica, uma violenta acção do nrti-

lhariu desencadeada contra o sector de Nieo-
¦*port-lcs»Ha!ns, causou prejuízos importantes

nn». trincheiras allemãs.
Na refllão do Chemin-dcs-Dames algumas

fracçòcs inimigas, graças a um ataque d;
surpresa, conseguiram tomar pé esta manhã
num pequeno saliente da nossa linha a oeste
dc Cci-ny, donde fornm aliás immcdiatainen-
te expulsas. Captáramos um official e *¦»

hornòcns.
Aviação — Dc 1 a 7 do corrente travaram-

sc numerosos combates ncreos. Constatámos
a queda do 21 apparelhos. Dous balões ca-
ptivos caíram cm chammas."
Conununicario inglez

O Lopes
ttr E' quem da a fortuna roals rápida nas

loterias e offcrece mais vantagens ao publico.
Matriz : 151, rua do Ouvidor. 151. — Filincs:
Rua da Quitanda n. 7». Rua General Cama-
ra n. 303. Rua Primeiro de Março n. 53. Lar-
co do Estado de Sii n. 81). — Nos Estados:
S. PAULO, rua S. Bento 15 A. — E. DO RIO
— CAMPOS, rua Trese de Maio n. 51. MAÇA-
HÉ. avenida It. Barbosa n. 123. — PETRO-
'POLIS, avenida Quinze de Novembro n. 818.

Cândida rio Carmo Teixeira
Fernandes

<FALLECIDA KM PORTUGAL)'

X». Fellx 

Celso Fernandes, Virgílio
. ¥ Vieira Ribeiro (ausentes), Dorindo

Lopes Fernandes, contra-almirante
José Carlos de Carvalho. Abner Mou-
râo. Manoel dc Araújo Porto Alegre,
major Henrique Silva e Vicente Ca.

lamclli. filho, genro, cunhado e amigos de
iD. CÂNDIDA DO CARMO TEIXEIRA FER-'.\7-»l"S. fallccida cm Villa Real, Trás-os-
Montes (Portugal), mandam resar uma mis-'.«a 

por sua alma, to altar-mór da egreja. iic
S. Francisco de Paula, amanhã, terça-feira,
12 do corrente, ás 10 horas, c para este aoto
dc amizade e homenagem á veneranda ex-
tineta convidam 6eus amigos. ..

DB. LUIZ MASSON
Leopoldo Mâsson e senhora, Euge-

nio Masson c senhora, Amélia Mas.
sou Thompson e filhos, Dr. Euge-
nio Masson. senhora e filhos, Fer-
nando dc Azevedo e senhora, .íoa-
quim R. Conde e senhora.- irmãos,

cunhados e sobrinhos do finado Dr. LUIZ
MASSON, fallecido em Porto Alegre, convi-
dam os seus parentes e amigos -para assis-
'tir á missa de 7o dia que terá logar quarta-
feira, 13 do corrente, ás 9 l|2;*ioras, na
•egreja de São Francisco de Paula. Por este
acto de religião e amizade antecipam os seus
agradecimentos. ;

r, Symphoroso Lara Fer-
nandes

(FALLECIDO EM S. PAULO)
José Barbosa de Lara Fernandes,

I.aura Barbosa Fernandes, Carolina
Vieira Fernandes e filhos e Maria
Emilia Fernandes Janvrot, convidara
seus parentes e amigos para assisti-
rem á missa de sétimo dia que, por

ílnia de seu saudoso irmão, cunhado, tio e
'primo SYMPHOROSO LARA FERNANDES,
fazem celebrar amanhã, terça-feira, 12 do
•torrente, ás 9 1(2 horas, na egreja de São
Francisco de Paula, pelo que desde já agra-'deeem.

¦•¦¦ -' M

Dr. Leocadio Leopoldino
da Fonseca e Silva

'(JUIZ DE DIREITO EM CACONDE,
S. PAULO)

Isabel Gonçalves, seus filhos, gen-
ros e netos, partic.jjám que a mis-
sa em intenção da alma do seu in-
esqueeivcl irmão, padrinho, grande
amigo e tio, será rcallsada amanhã,
12 ilo corrente, na egreja (Ia Cande-

ilaria, ás í) e meia, rio altar de N.J S. dos
Navegantes.

Leoncio Marques de Freitas
(FALLECIDO NA BAHIA)
Gustavo Pedreira de Freitas, sua

senhora e filhas, convidam seus pa-
rentes e amigos para a missa de se-
timo dia que por alma de seu sau-
doso pae, sogro e avô mandam ce-
lebrar no altar-mór da egreja de São

Francisco de Paula, amanhã, 12 do corrente,
ás 9 e meia horas.

Reuniu-se o conseino di-
«•ector do Tiro 7

As resoluções tomadas
Realisou-se no sabbado passado uma re-

união do conselho director do Tiro 7. Entre
varias e importantes resoluções tomadas, fij
guram as seguintes: a approvação de 105
propostas de novos sócios ultimamente ad-
.mittidos na sociedade; a approvação da re-'
solução da directoriá, suspendendo até o fim
do corrente mez a exigência da contribuição
de jóia para a admissão de novos sócios; a
fixação do dia 5 de agosto próximo para a
realisação de. um concurso de tiro, na linha
de tiro da Quinta da Boa Vista; a nomea-
ção do Sr. Orlando Gomes para o cargo de
2" sub-secretario do Tiro 7, afim de atteu-
der ao serviço sempre crescente da secreta-
ria.-

Pelo inslructor do Tiro 7 foi creada, ássextas-feiras, uma aula especial para o pre-
paro de cabos e sargentos e foram designa-
dos os sabbadog para as aiilas destinadas aos
offieiaes e sargentos do Tiro 7. Nessas au-
Ias serão estudadas questões do regulamen-
1o de infantaria, de taetiea da arma, reso-

jluções de problemas e soluções de themastaclicos, c serão feitas prclccções sobro as-
sumplos militares. Semanalmente serão de-
signados offieiaes para fazerem prelecçõessobre questões militares, cujos themas serão
previamente dados polo instruetor.

¦ ***** ,
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O "Vauban" entrou
hoje

Entrou. Hoje em nosso porto o vapor "Vau-
ban", vindo de Bcenos Aires. Esse vapor,
nessa viagem para este porto, foi apenas abor-
dado pelo cruzador inglez "Ametisth" que,
reconhecendo-o, eomboiou-o *Xé *naas bra-
sileirasy

LONDRES, 11 (Havas) — Commuuicado- do
marechal Ilaig:"O Inimigo não nos dirigiu nenhum con-""
tra-ataque ao sul dc Ypres, ma. a actividade
da artilharia continuou.

Ao sul do rio Souche-» rcalisámos com
suceesso diversos "raids". Abatemos- noive

aeroplanos inimigos e perdemos tres."
Ccmmunicado belga

D. Fedro I e a marqueza
de Santos

*
li' hoje de uso na imprensa mais

adeàiitauà reclamar do nulor uii* ««íi».
«íi» tua própria abra. Por isso pedimos
ao Sr, Alberto Rangel que para os nos*
so* leitores tratasse, de eeunoeo liuro,
tlUí> tem aqueila titulo,

Nndn mais natural quo sobro D. Pedro I
so eiionrn.oossQ um curioso, lí' pelo seu lado
fraco qtio toda alma oíf.reco brochas fáceis
lio cr a mo o du verificação. O primeiro impe-
nulor tinha n rouraçii do officio, a qual dc-
viu offcrccci» algumas falhas o inuk-abilida»

HAVRE, 11 (Havas) — Comj«nicado do1
estado-maior belga: ":''"Fraca actividade dc artilharia ao longo de
toda a frente. Abatemos hontem um avião
inimigo."
Preparando a chegada do Exercito

norte-americano

PARIS, 11 (Havas) — ("oinmnnicam de
Boulognc-sur-Mcr que o estado-maior do ge-
neral Perslling chegou áquella cidade, afim
tle preparar a recepção do Esercito norte-
americano.

igi «Bi ******
A PIRATARIA ALLEMA
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Os tripolantes do «-Ligeiro»

LISBOA, 11 (A. A.) — Desembarcaram em
Povoa de Varzim e Villa do Conde 11 tri-
polantcs do lugre portuguez "Ligeiro", que
transportava (Sul) pipas de vinho para a Fran-
ça c quc foi afundado por um submarino ai-
lenião.

EM TORNO DA GUERRA— *******
Um caso tetrico

NOVA YORK, 11 (A. A.) — Telcgraphani
de Springfield, no Estado do Missouri, quo
foram ali presos sete pacifistas que preten-
diam seqüestrar um filhinho do banqueiro c
fabricante de munições, Sr. Lloyd Keets.

Como o povo, irritado, pretendesse assai-
tar a prisão, o. governador, Sr. Webb, retirou
os presr.s do cárcere onde se encontavam,
afim do conduzil-os para Jcfferson-City,

porém, chegando o "Sqnare Stockan", a
muítidão arrebatou-lhe uni dos presos, que
foi enforcado. Os outros, aproveitando a con-
fusão do momento, conseguir..-.™ fugir.

O filhinho dn Sr. Keets foi encontrado
morto, a oito milhas de Springfield. Os seus
raptores o haviam estrangulado.
Declarações do S*. Alexandre Al-

varez

WASHINGTON, 11 (A. A.) — O juriscon-
sulto chileno, S,\ Alexandre Alvarez, seerc-
tario do Instituto de Direito Internacional,
declarou que a opinião dos Estados Unidos
a respeito da neutralidade do Chile e da Rc-
publica Argentina, que attribue a indiffercn-
ça, é errônea.

Aecrescentou que as duás referidas n.-ições
se mantêm decididamente neutras emquanto
os seus direitos não forem feridos pelos bel-
ligerantes.
A falta de recursos na Allcmanha .

NOVA YORK, 11 (A. A.) — O "Ncw-Yorlj
World" publica uni telegramma de Londres,
informando que um professor da Universida-
de de Berlim, recentemente chegado á capi-
tal da Inglaterra, tendo-lhe sido perguntado
si acreditava que a Allemanha pode suppor-
tar a guerra ainda por muito tempo, declarou
que duvida disso, dada a insnfficiencia dos
seus recursos econômicos, inferiores aos seus
recursos militares.

EM TORNO DA PAZ

Uma manifestação pacifista que rc

transforma

LONDRES, 11 (Havas) — Uma demonstra-
ção do grupo de trabalhistas pacifistas de
Livcrpool, destinada a celebrar a revqlução
russa, deu logar a scenas movimentadas em
varias ruas.

Muitos syndicatos locaes, apezar de sympa-
Usarem inteiramente com a revolução russa,
tinham previamente declinado o convite para
tomar parte nesta ou noutra qualquer mani-
festação de caracter pacifista.

Dentro de pouco tempo tinha-se a certeza
de que a multidão, composta de cerca de oito
mil pessoas, coniprchendia na sua maioria
adversários de toda e qualqner paz prema-
tura. A opposição começou por abafar a voz
dos oradores pacifistas, > cantando o hymno
nacional. Em seguida varias pessoas toma-
ram dé assalto- as tribunas, donde, em vez de
resoluções pacifistas, foram propostas e vo-
tadas com enthusiasmo pela multidão algu-
mas moções patriótica*.

¦BC» *******

NO ORIENTE

Alberto hangel, autor do liuro "D, Pe.
dro leu marquesa de Sanlos", que

acaba dc appareccr nas livrarias
des para que elle mesmo a pudesse enver-
gar, ageilaudo-a á careassa de gravelloso e
brigtico. ,

E' summa verdade que a patrícia que ella
amou não lhe chegou a aparar a cabcllcira,
a não ser que o pacotinho de cabèllos guar-
dado enlre os manuscriplos da nossa Bihlio-
theca Nacional signifique alguma coúsa no
sentido bíblico das tesouradas dc Dalila nos
pcllos de Spmsfto ou vice-versa. Ma?, este
será o melhor resultado das minhas investi-
gaçõe-;: — 1). Domitila foi uma hr.rpia para
aquellcs que "se font des monstros de tout".
0 meu moilcr.lo volume redúl-a a proporções
menos gorgqnescas.;.'.

Escabichando as fraquezas de D. Pedro,
cra inevitável sacar a niarqueza dos segre-
dos da alc.ova imperial. Todo amor illegiti-
mo legitima a sua chronica...

A primeira vez que ouvi falar der.sa se-
hliora foi bem antes que lhe tivesse lido o
nome terrivelmente alterado na historia do
Sr. reverendo padre Galanti. Era um cum-
min e aòhavn-me cm São Paulo, cm noite
jòanina, na casa em que morara D. Domi-
tila de Caslro. O aniphytrião e festeiro, fa-
zendo as honras do seu lar, falava aos con-
vidndòg sobre a antiga proprietária, com um
respeito e gabo que não deixou de impres-
sionar o pirralho deslumbrado pelos teclos
cm painéis e pelos numerosos bnlaustrcs dc
ferro das sacadas e muito interessado pelo
rnbeio do.s buscapés na nevoa frigida da bai-
xada do. Carmo.

Só muilo mais tarde é que dei toda a im-
portaneia ao silencio e meias palavras dc
nossos clíronistas a respeito dos amores pau-
listanor. do resignatnrio de 7 de abril de
1S31. Haveria sem duvida alguma cousa in-
teressante, para c|ue assim se eãlassèhi ou
murmurassem sobre o* incidente, passado no
entretanto ás escancaras no primeiro rei-
nado.

Mas, por que se o trazia assim capeado,
amarrado e lacrado numa caixinha de tres
segredos ? Certo é que D. Pedro II attri-
buindo-se as funeções de alto protector da
Historia Nacional, crystóllisado na má syn-
laxe, rotumüdade e suporismo eonselhciral'de Pereira da Silva, travou de alguma for-

lnia as arribadas e intromcttimcnios dc nna-'lystas o pcsquiz.itlores da vida de seu pae.De outro lado, a senhora que o monarcha
amara teve até hontem o sangue de sua des-
cendencia a palpitar numa primeira gera-
ção. Embora o sangue real attraia as impla-
cábilidades da historia; ha comtudo sempre
algumas considerações a levar em conta...

Que effeito farão em D. Luiz a*t paginassobre o bisavô — ti-m-me perguntado. Não
lhe servirá com certeza de livro/dê eabecei-
ra; mas terá muito que r.elle. aproveitar.
Esse moco encantador, pretendente r^or dever
de sangue e dnndysmo intelleclua], TínaV. o
gosto das alturas. E' um príncipe que ama
a escarpa c o céo aberto. Elevou-se a alga-
res hymalaicos e aos altiplanos dos Andes,
com volúpias de um fnleonideo.

Quc S. A. baixe um pouco nos porões de
São Christovão, a cujas profundezas seus
conselheiros não teriam talvez a coragem de
o acompanhar... '

A não ser talvez o "Chalaça", o typo
acabado dos cheira-eheiras do poder, fino-
rio, chacofeiro e engrossador, que deixou se-
mentes, o meu -pobre livro tratou da melhor
maneira aos principaes actores do "vaude-
ville"" imperial. NSo podia ser de outro
modo, si bem que o desrespeito aos mortos
seja uma das condições dolorosas e inevi-
laveis de quem mergulha no passado parafixar as chapas da sua photographia a dis-
tancia.

Araripe Júnior diz que se deve á marque-
za a ponto do Corcovado e Toledo Piza a
perda da Cisplátihal Que D. Manoel colhera
o seu baeulo de bispo no eólio da favorita,
e, Sir Stuart, nesse mesmo logar, as letras
de um tratado! Miudeza e excesso!

Como que;- que seja, a marqueza de San-tos não podia continuar na sombra bem in-
discreta ern que a conservaram. A sua saia
de peralla deixou tacoR nas gavetas dos ar-
t-bivos das principaes ehnncèllarias do mim-
do. Até nas proximidades do circulo polar'-'¦ encontrei assignaladà a passagem da da-

Communicado francez
*********** in ************ ********* ma*)

PARIS, 11 (Havas) — O estado-maior do
esercito do Oriente communica era data-de 9:

"Acções de artilharia bastante serias, no-
tadamciífe na margem direita do Vardar e
na frente servia.

A aviação esteve muito activa de parte a
parte. Na frente italiana travaram-se vários
combates aéreos e os aviões inglezes bombar-
dearam Sevjah, a noroeste de Seres."

A SITUAÇÃO NA RÚSSIA 
"

Regimentos de mulheres na Rus.

lá
ma tropical, nos papeis do Estado escandi-
novo. Náo haveria meio de deixar na reser-
va personagem dc ordem tão publica e queabrangeu com ns barras dos seus vestidos
arcos geographieos tão distantes. Seria pre-tender oferrolhar os lábios de boquirrotos,
que na lareira se oecuparam delia. ._,.

E si o russo, o allemão, o inglez, o fran-
cez, o austríaco, o yankee e outros gringosdisseram da marqueza em segredo o coramá-fé notória não será fora de villa e ter-
mo qne o brasileiro falasse ás claras e leal-mente de sua interessante e bella compa-triota.

Além disso, parece que se faz obra ntillembrando o passado ás obnubilacões do
presente voraginoso. Trata-se de nossa gen-te, de nossas cousas. Ao menos não saímosdos gravatas de nosso cercado, mesmo quan-do rastreamos Caldeira Brant nas rijezas
protocollarcs dc Windsor ou nas molles ele-
gancias do Prater...

•saers-»-»-
Alberto Rangel

FOGOS Em Nictheroy, na
Casa Pint o — Em
frente ás barcas

sia
PETROGRADO, 11 (Havas) — A propa-

ganda em favor da organisação de rcgimen-
tos femininos faz progressos consideráveis.
Oitocentas voluntárias, entre as quaes a pro-
pria mulher do ministro da Guerra. Sr. Ke-
rensky, já estão inscHptas para esse fim.
A nota do presidente Wilson ! - '

PETROGRADO, 11 (Havas) — O "Novoe
Vrcmya". commentando a nota enviada pelo
presidente Wilson ao governo russo, propõe

i que a mesma seja distribuída em avulso en-'J sultadpa *\* jdcÁfc»"

tre os soldados, operários e camponezes,
afim de abrir os olhos de todos aquelles quc,suggestionado, por falsas interpretações dos
fins da guerra, julgam ter ella começado porinfluencia dos capitalistas e que sú este3 lu-.,
eram com a sua continuação '""
As eleições municipaes

NOVA YORK, 11 (A. A.) — informam 'de
Petrogrado que as eleições municipaes que
pela primeira vez se fazem em toda a Rus-
sin, por meio do suffragio universal, têm
corrido regularmente, salvo pequenos inei-
dentes, nno sendo ainda conhecidos os re-

'Distinttao" ou "plenamente•fK— »Ç* mV* T7 **t9maP
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Um novo doutor com duas--notas''

A tíéíTç.a das müs llnuuaa
nas rodas módicas

Um caio singular, absolutamente unlco nos
anuiu"! dn nossa 1'iieiildiido de Mcdlclnu, tem
feito nestes últimos dias ns delicias da* más
línguas nas nossas roda» médicas. rriila»se
do uma theso de doutoramento quo foi no
menino tempo npprovatln com distlucçiin o
plenamente. Com dlstlncçúo fora upprnvadn
peln conimissão csiiiiiliiailurii em a riu la-
vrnda e nsnifiiiniln por essa mesmo commis.
•âo; mas a secretaria da escola passou o
diploma com a approvação pliinanienle.

Seria nm engano ? O doutorando, quo 6 o
Sa». Raphael Lontra Nctto. naturalmente
reclamou. A secretária dn Faculdade então
informou ao reclamante da seguinte cousa
extraordinária que, em matéria dc seriedade,
em se tratando de um curso superior, uni-
vcrsitnrlo. faz lembrar o "Vendedor dc
Pássaros"! Um dos professores que nssi-
gnara a acta approvundo o Dr. Lontra rom
dlstiucção horas depois se arrependera desse
seu acto o foi áquella secretaria informar de
que sea voto fora "vencido", dc modo que
ao doutorando cabia a approvação plena-
mente, pois elle estava arrependido de ter
asslgnado "dlstincção"...

A seriedade dessa duplicata de approva-
ção, e do todo o acto cm si, dispensa com-
ntentar'os por parto de todos, menos por
parte do Sr. ministro da Justiça...

! ***** i

Nellia com libras
BREVEMEN

» ***** ¦
TE.

Que dous!

t) SBKVIÇO DB INFOWMAÇÕES
U'«A NOITE- 10

E a Honorataquasi iaficando
sem os bens do inventario

A propósito de uma local sob os titulo:
acima, publicada em nossa edição de 7 do
corrente, fomos procurados pelo Sr. Antero
Augusto Maia, que, segundo informações da
policia do 23" districto, estava envolvido no
caso. Disse-nos quc, como alumno quc ú da
Academia do Commercio, nunca teve preoc-
cupações outras que não as do trabalho e
as de scus estudos, sendo inleiramcnlc in-
fenso ás aceusações exaradas na noticia, o
que, eslá certo, não pasva de vingança do pos-
siveis inimigos seus. A sua interferência no
caso em questão fora unicamente para acan.
telr-r os beas e havères dc D. Honorata, qucuma chusma dc gnn;;ncio50s vem já de ha
muito ambicionando.

Ií o Sr. Augusto Maia declarou-nos quevae apurar com cuidado quaes são seus ac-
cus.-.dorc?, para, por esse meie. poder me-
lhor provar que está sendo victima de cs-
pcrtalhõcs e perversos, que querem a lodo
transe prejudicar o bom conceito ern que é
tido por seus conhecidos e amigos, sab.idcre;
de sua correcta c senipre altiva linha de con-
ducla.

<*—*
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XXIV Exposição Geral dc
Beilas Artes

A "i" Kxposição Geral de Rellas Artes será
ina usura da a 12 de agosto próximo futuro,
conforme resolução do conselho superior de
beilas artes" que em sua ultima reunião cie-
gcu as seguintes commissõcs: para a commis-
são directora: Heitor de Mello, Rodolpho
Chambelland e Augusto Girardet; para o ju-ry de pintura: João Baptista da Costa, Luciliò
de Albuquerque e Modesto Brocos; para o
jury de csculptura: José ü. Corrêa Lima, Mo-
rales dc los Rios e Honorio da Cunha o Mel-
lo; para o jury de gravura do medalhas e
pedras preciosas: José O. Corrêa Lima, Cunha
e Mello e Modesto Brocos; para o jury de ar-
ehitectura: Gastão Bahiana, Moralcs de los
Rios e I*. dc- Araújo Vianna; para o jurv de
gravura o lilhographia: Corrêa Lima, 

*Mo-
desto Brocos e CUnha e Mello; para o juryde artes applic.ida-s: Mòralés de los Rios,
Gasíão Bahiana e E. de Araújo Vianna.

A cada um desses jurys faltam dous mem-
hros, quo serão posteriormente eleitos pelosexpositores.

As obras de arte destinadas á exposição,
deverão ser enviadas de 12 a 28 de julho.Os expositores do interior poderão enviarscus trabalhos dircetamente á commissão di-rectora, na Escola dc Bcl!n-, Aries, uma vez
quo despachados a domicilio.mm**
Dr. A. talião da Cunha - ia :*»&»$¦'»:Portugueza. Ope-rações e vias-uiinatias. Foroero o .-.pplica «91-i» porõUSOOfl, ;i rua Assembléa- 27- ús 3", 5-> e sab-bailos das 10 as 12 horas. Tel, C. 3086.

I *tj*t**

bancada rio-grandense
e o Sr. Rodrigues Alves
A bancada rio-grandense, do sul reuniu-se, na sua quasi totalidade, em casa doSr. Victorino Monteiro. Alguns jornaes em-

prestaram a essa reunião uma importância
que, ao que parece, ella não teve.

O Sr. Rivadavia Corrêa affirmou-nos hon-tem, no Senado, que a bancada se reuniuúnica e exclusivamente para cumprimentar oSr. Rodrigues Alves, numa demonstração desympathia a S. Ex.—De mais nada se tratou ali, assegura oSr. Rivadavia.
O Sr. Soareg dos Santos nos fez idênticadeclaração: <-'.-«
—A exemplo de outras bancadas, fomoscumprimentar o Dr. Rodrigues Alves.—Falou-se qua na reunião se havia cogita-do da reeleição do Sr. Borges de Medeiros

para presidente do Rio Grande...—Para isso não era preciso nenhuma re-união. A reeleição do Dr. Borges só dependeda sua acecitação. Ella está assentada, resol-vida e acabada. Só não será reeleito o Dr.Eorges si se oppuzer á sua reeleição.—A bancada rio-grandense foi toda cum-
pnmcntar o Sr. Rodrigues Alves? fe—Todos os representantes do" Rio Grandecompareceram á reunião e o Dr. RodriguesAlves foi cumprimentado por todos—Menos pelo Dr. Maciel Júnior..."

^-Esse foi primeiro que a bancada, só eesteve em visita demorada ao futuro presi-dente da Republica...

CASA KOSMOS -
DIAS N 4 sobrado.

ALFAIATAIlIA *
sortimento varia-
dissimo e moiler-
no. - CO-i-ÇALVES

0 desastre de automóvel da
estrada da Graciosa

WmêÈmmmsêmmÊÊÊmmm^- ^ ******** «livros iSriSos.

Cachorrlnho japonez
japonez,

e pello
ca-se a quem*_der 

'nVti.iaV 
Í2%&;^mero acima, ••*¦ na.rua. e

K».doC0?tt?nSeUO 1° CabeÇa grÍSaln°**
üfica-ds°e £%l%m r^.<J= "Jicky

1 líiÍÉIlíl íí
Inrin I üs

Segue hçje pnra ns linlado, 1'nldoj, prin•"Vautiíiir*, o Sr. Aiinlbal Ilomflm. nino
dn professor Dr. .Mn»

nue! Ilomflm o nosso
colloborador. ;

Nnquello palz Anui»
hnl Uoniflm sora nm
dói iiossou convspoii»
dentes, devendo enviar
a A NOITE correspnn»
denclas sobre ns factos
mnis palpitantes da
vida da grande nação
norte.amcrlciiiiii. t

Acreditamos, porem,
que o Sr. Aniiibul
llomfim núo liinilnn»
n sua actividade Jor-
nallstica ú grando Uc-
publica do norle. Co-
mo o nosso collabora»
dor pretende percor-
rer outros paizes, as
8uns correspondências
serão ainda mais in-
teressantes. principal-
mente no qne se refe»
rir ks relações como
Brasil.

»r vfâ"£-.v ,jt*'". % - •"

**\***\\^SX**^Lm**\-u r ' VKm* '*ÀV***".#» '.T*T*w*wr uSSfli

O Sr. An.iibal Domfim

Desenho e pintura
tir Estão abertas, na Escola Rcminglon,

rua Sete de Setembro 07. as matrículas p*r-.
os cursos de Pintura c Desenho, a cargo dos
professore-i Annibal Maltos, Argcniiro Cunha

Adalberto Mattos.
i ***** i

B ir** ***** m 1 *—*. Mistura iniilesaJ~*<*CM.à.J.3-i*KJ cigarros «le LUXO com
niUNDES DE VAI.01t.~-A" venda em teda a paite.

Dopotitõ. Iluu Ouvidor l".u
i **V3t* »

PEBCiD II

0 que a Prefeitura não vê
********** ¦•> ¦ ¦ ¦

Tres prédios prestes a
desabar

E' bastante justo o sobrcsnlto cm __ que
andam os moradores dos prédios ns. 259 A,
201 e 261 A, da rua Joekcy-Olub.

Construídos não ha muito, esses prédios
devido forçosamente á má qualidade do ita-
terlal empregado, apresentam suas paredes
rachadas, u área externa em ruins condi-
ções, ameaçando assim a desabar a qual-
quer momento. E para epie tal não se dê,
é quo os moradores dos citados prédios nos
fazem um appello, pedindo chamarmos para
o caso a devida attenção da Directoriá dc
Obras da Prefeitura.

E' melhor prevenir que deixar acontecer
c ahi tem a Prefeitura um aviso pelo qual
pódc c deve agir sem a menor demora.

DH. GODOY a Consultório: rua Sete'de Setembro a. OU, .Ias
. As 4. Resid. : rua Machado de Assis'o. 33,
Cattete.

¦ ¦ ***** ¦

blarlias Mal&eiro SC. Mobílias a prestações
ALFÂNDEGA, ill

„ mti<S*t*.

au-

0 governo, prchibindo a expor-
tação dos gêneros de primeira'
necessidade, determinará a

baixa dos preços
O preço dos gêneros de primeira necessida-

dc augmenta escandalosamente dc dia para
dia, de modo que o direito de viver vae di-
tando a todas as classes muito máos conse-
lhos. •

As classes operárias, numa santa ingonui-
dade, appellain pnra os innocuos berreiros in-
flammados dòs "mcetings" e emquanto isso,
sob a proíecção da lei econômica da procura
e da offerta, o commercio vae numa progres-
são imprevista enriquecendo, enriquecendo,
sem qua o governo tome as salutares providen-
cias que estão ao alcance das suas attribui-
ções.

O deputado Xicanor Nascimento, com a res-
ponsabilidado dos dados offieiaes, já disse
cm voz bem alta ao governo que os "stocks"
de nssuear, feijão, farinha c sarque abarrotam
de tal modo os trapiches que não é possível
justificar a elevação dos preços impostos pelocommercio.

A palavra dos "mcetings" como a palavrado deputado Nicanor Nascimento nada con-
seguiram.

Será então possível que náo haja para o
governo medidas coercitivas que ponham ter-
mo ás explorações do commercio contra a in-
feliz população do Districto Federal e mesmo
do Erasil inteiro ?

Ou esperará o governo que a população,num [sagrado direito da revolta contra os ga-naneiosos, assalte os trapiches e as vendas ?
A situação espera duas soluções. Ou o go-verno dá providencias contra a alta exorbi-

tãiité dos gêneros que temos cm superabun-
dancia ou então teremos o povo fazendo a bai-xa por suas próprias mãos.

A fome não conhece raciocinios e um povoquando começa a pensar com o estômago sóa bala o faz voltai* á raxáo.
Rcflicta o governo e veja r,i já não é tempode oppòr medidas á ganância que nasce- dalei da procura e da offerta. única razão alie-

gada pelo commercio dos desbonestos.
Para esta situação afflictivà que está noslançando á fome o governo tem um-meio se-

guro da evitar e só o descaso absoluto pelasorte da nossa população tem retardado.
De todos os gêneros possuímos superprodu-cção e as estatísticas ahi, estão a coüfirmar o

que asseguramos.
Deante, pois, dcsla anomalia de termos pre-ços elevadíssimos para o que possuímos emdemasia so hn um remédio ,e este é o gover-no regular a exportação e até mesmo prohi-bil-a.
Decretando a prohibição dos produetos qüeexportamos, o governo só a levantará depoisde verificada a baixa.
Basta esta medida para pôr termo á ganan-'cia deste commercio sem escrúpulos, que estáarrastando o povo á fome e a justas represa-lias. _....,.

MARQUES PINHEIRO.

MIL A VA. de *,rroi! ia-palpavel, perfume delicioso.Adnere mais úo que qualquer outro. 2*.5(W.
Nas perfumarias e A HUA URUGUAYANA N. 68.

***** i

Drs. H. Ar-agão e A. IV. o ses
,. ido Instituto da Manguinhos)
Exames de sangue, escarrho, urina, vae»-inas, etc. RUA DO ROSÁRIO N. 134, pro-xitno a Avenida. Te!. 4480 N

juiz municipal de
S. Gothardo

BELLO HORIZONTE (Minas), 11 (Serviçoespecial da A NOITE) — Por acto de hon-tem do governo do Estado foi nomeado oDr. ÇhrySostdmo Duarte juiz municipal deS. Gothardo.

No Watodooro d»/Santa Cui
Abatido, hojíi "om 

reiL. ,enrnulroí o ,',7 vllellon ""' V •*,
MarchnntMi Canuidô p ,f.p.i Ihirlneh o c, $1 [", '» M.

Mr, 3p. • I v., I.l „•'';'Sltl»P; e 0 v,;| rwiicls-o V v,*JOII e. e 19.v.i .I..1.1, I»J.,1.,rs;Uír
liasli:.. Tavnro», ir,r' J •*».;- -1 i'.Ti*
IhUlt». Sil r.i Portinhn Í^Mdo Anevodo, .:i r,; p, p #,;;•» t.|V
Auguitn M. dn Motta iail'*Í-«HAlcxnndre V. Sobrinho 7.''!| «3Pilho», li 1».: Ja ,,! •\,2;i C'•'.." G». I* '•¦¦• I-..U 11, , r».?MS

Pdrõni rojei tndosT íj™ II h
o 1 vllello. ' •*• r„}

Foram vendidas 37 rn
Itllos. ' * f«i (

Stock: Cândido E. dB \i.»í
rlsch o C. M8i A. Mc,V!'Kfr*e Filhos, .-ll.-l: Fmnclsen v H--Hdos Relalhlitai. 128! ,i..*„, i.-'"-"«1 ü
153! Oliveira Irmãos fc.Pl»lvare*», llfi: I»<»:tlnln» o r -'pJriM
vedo. 100» I*. P. Oliveiraív^i?
da Molln 2.13: Mt*am\nVSM
Jacquoa Mcyer. '•.',; Sobreira .TF*Barbosa, 80, Total 3,317.
No entreposto de S. Dln-ro

O trem che-ou â honVendidos: 503 31 r. jj»'-»Os preços foram oi sts,!;,',,*':.»8030 a 8700; porco,. ,i0'»l;;'
nelros, a 18000; vitellos, ,ie ^*i
O gado abatido era maii» flr,*«

'¦"A_ Durante o mez tlc maio fín»tidos cm Santa Cn-,.-;, nara «',! "•<¦
capital: 17.793 rws. 3555 „^*l
(... 487 r.; Cândido E. ,u \uuJzs1*14 p.; A. Mendes e c^iSft.**56 v.: Lima o Filhos íoci. tP\c e 315 v.; Fran-W, y fc-V030 p., m c. c Wv.hahÊ
Aoreu, &ü.i r.: (",. ao« Rc-alãi»!..?"Oliveira Irmão, c C. .1183 ,™f&!*v.: Basilio Tavares. 273 r 

'' 
[.W\nho e Cv, 311 r.; 1". p Õ;;:;.',T-:Ir.: A. M. ,lr» Mr. I, 1 ,-rt, ""«?«(.

flfflOZ
***»***,

ERNESTO SOUZAnyspepsia. Más dif-estões. In-appetcncia, eaxaqueca, palpi-—tações. Figado. Intestinos-Deposito—Primeiro de Março II
• -*itr t

f VIOLONCELLO 3|4 - Vendo-se umesplendido, com capa, arco e caixa, Cartasa E. Alves, nesta rcdacçâor " ***" "

153 p.; Edgard de. A'5cvedo"s»*.',7
Meycr, 210 r.: Sobreira c nf''ljiSobrinho, 384 p.; FcraandeJ»^1
porcos. " "*¦

Em Santa Cruz fom-n relêli*t«.:;£r.. 185 2-4 p., 29 e. e Mirf*-"Em S. Diogo vender-im--.»- í„-«.3.320 C'8p., 065 c. e i.mn^
Em Santa Cruz veaderam-se l*,«.,49 porcos. '"•<}
Os preços em S. Diogo foram «...rezes de ÇC80 a S770: poretód»»?

ww™' n a :*600: m*,%
 ¦¦"¦i **^*y*y*\\^**^*****M*Mmmmm^

Drs.Leal Júnior e Leaíl
Especialistas em doenças doüolli».-.nariz e gar-janta. Consultas delUÍscmblAa n. 60. *"¦«¦-»»*•.cum

MISSAS

Rcsam-se amanhã:
D. Amanda Antõnia Xavier d:..9 1|2, na matriz do Sacramenlo; D*na Rosa, ás 9, na mesma; Dr, le«jj

,poldino da Fonseca e SUra, ás 9 li¦delaria; D. Clementina de Barra1J
ás 8 1(2, na matriz do Engenho d» 1Domingos do Oliveira, ás 9 113 rãde S. Benedicto, 11a Barra- do Kn!»'quim José* de Souza, às 9, na mabiii
Anna; D. Sylvia Romero Castapili
pi),-.ás*9, na. egreja do Sagrado D¦Jesus, á rua Benjtusim ConUiiit;
Cândido Leal Paeheco, ás 9, ra 1Engenho Novo: Dr. Symphoroso La
nandes, ás 9 1J2, na egreja <Ie S. F-s
de Paula; LnJz Máximo Rodrigia í
ás 9. na mesma: D. Genuína Maria ".i
sos Figueiredo, ás 9 Vfl, na mesrai;f
sor Zeferino de Lemos, ás 8'lj2,iiii
Leoncio Marques do Freitas, fá } í
mesma; D. Francisca Carlata Bitltas
9. na mesma; D,.Rosa Cândida dit
Monterroso, ás 9, na mesma; D,
Souza Pinto,,ás 9 1(2, na mesmi-l
Vieira, ás 9 1|2, na roesma; D. Ce,
Carmo Teixeira Fernandes, ás IO^be
D. Maria da Motta Braga, ás 9, u I
José Maríins Marques, na egreja *'¦
de La Salctte, em Cataniy; José li
da Fonseca, ás- 9 1]2, na egreja do C
Justino de Oliveira, .ás- 9, na do Rosas:
tonio Luiz Cardoso de Salles, ij 51
matriz da Gloria; Dr. Carlos ii{B

Avilez Barrão, na matriz da Lm, .11
Anna Xery; D. Maria Augusta H'
mi), ás 8, na matriz de S. Francist»I
D. Joaquina Angélica Bragança Dia»,»
egreja de N. S: da Conceição, á ma 5.1
rio; D. Joaquina Mendes da C. lia??
9. na egreja do Divino Espirito SA»,
tacio de Sá; D. Isabel Alves da W
e meia, na matriz de S. Joaquim
ENTERROS '

Foram septiltaflos.ho.is.;"No cemitério-de S. Fraí^-**^
son, filho de Adolpho Raiibaàtl, iíl
do Obá 24-A, casa XVIII; Luiz m
Nascimento, soldado do 05"» batalhão iij
dores, Hospital C, do Esercito; fe?
filha de João Dantas, rua Gema-1
n. 106; Almerinda, filha tle Wj
Paixão, rua General Bruee 3l; W
drigues Bcllinho, rua Senador Ais5.
Horãcio Moreira da Silva, ladeira»'
roso 1C0; Paulino Choças, rua M
Barbosa 10; Ary Bulhões de Csijâ
S. Francisco Xavier 7Ü, casa II.®
de Amélia Fonseca Munoz, rua Vwií
ina 151; Margarida Soares, Sa"»*?
Misericórdia; Manoel IlndriguMt»í
rua Senador Euzebio lli-i; lioiiijjfJ
quês, rua Dr. Ferreira de Araújo m
vai, filho de Antenor Vicente, i"1"
Bittencourt 97; Boaverilníá*' W ¦
vento de policia, rua Medina, Mt
faci.o Alcides de Arauio, sold#.,PS
cjuido da fortaleza de Santa C*'.!

ca W(Central do Esercito; Anfi
Santos, rua S
Bastos' Santa Casa da Misericord

Januário'1-íl; Ostí-J

liiÉ:No cemitério de S. João ••-< ¦
geuio José de Almeida e Silvo.¦•Wl.
bosa 360; Joanna Maria da G1»S|
to Lisboa 170; Angelina Passos,»;
da Misericórdia: João Birro N'o«.!,;i
ral Glyeerio 287, cnsa II; FriiiitiM
les, Sania Casa da MiserièordJa!.|f|
Ibrahim Kabbib, rua Frei Caneca «Wi
Viescr, rua Santa Christin.-i S»,:,;'„.;,
de Maria de Oliveira nn dos '*$|
Pátria 34, casa XXIII: Francisfo JJPereira Lima, rua Itapiru' 21"!'Bí
ria da Coneeição Santa Casa roj-ffâ

No cemitério do Carmo; J-"- n
da Silva, Hospital do Carmo. , i

No cemitério da Penüenn"-
José dos Santos, rua D. Canos! (*Antônio de Souza Andrade, Sa»la
Misericordi.i,

Dr. Edfj-arAhfi.nlcSttn
pelo Pneuniothotar - »*JS S. J»5*
horas.

«UNIÃO POSTAR
Está sobre a nossa mesa o n *•'j

,,-;„„ ,-iip. Ctt'1:;ue.
repleta..íi1

desse apreciado periódico,tume, traz suas paginas roi,:'"""ji's|
variada leitura, úteis informe-. •
chês", etc. Um magnífico num"
•da "União Postal

Dr. A. Leitão da Cunha-f^
i-açC.o.s e vias-ürinarias. Fornece c ';'•«(>
5051)00, á rua Assembléa, Sí.r-Ai o,

,üas 
*|;'ás 12 horas. Td-1- 3.65(1

*^T I LADAj



¦

Da platéa I 8I^T®
»——_^—_—»

m

AS PRIMEIRAS
I «PnMnils". no R»»ubllca

i .•i.ii.ii.iuliia Hotall-lllllpra
Kni. no nopliblíea, n _ -¦¦»i-_.*_ cantou fctm.

Iliiliemiu". A velha
ui,ni. mio l"»"" ''""' «liiwliMlor em cado "ha*
ijiii.'" du lyrico, levou Aquello theatro um
puni.- numero de esuectadorti, Os artistas,

SPo1!1?,'' .MarVó" P^níu»! r?Jl»8o
IINÍISCi

rimim liem e tudo correria melhor¦•Igurreiiss» e
ciiiqiiiinlii 1'illllava,

NOTICIAS
„ t*lri's «le nmanliil, no l.yric*

l-Mivi ninaiiltil no l..vrlcn 11 grande compa.
¦Iiiii IliillnMii dc opera ciiailca o oiiccclns dn
;,.i fi. ("arncclolo, <iue «i Sr. Deliu Gnurdlu,
\ custa (Ifl inauditos esforços, fim segui 11 Ira-
.,.. dn IJuropn alé ca. A cuiniiuulilu sc aurc*
i*nlara no nosso puhlleo com u iiilmusu ope-
Kln '•Clelslin'", em <|ue teremos como prolu*
fonliíã 11 Sra. iíülc Alonrill.

n opera de hojo no Republica
l*iii homenagem ú data nacional, a compa.

Mn iiiiiiill.lllllnro caulara liojc "O (iinua-
flV". iiiiirpivlarilo os personagens ila 1'estc-
(min predileção do nosso saudoso patrício
{:;irlos (tomes os artistas licrgumusclii, Cac*
floppo, 1'cilcrlei, .Mario Pinheiro, clc.
t/mi rumpanlila de revistai francesas no

Palaee
C (Icflnlllvamcnto amanhã a cslréa dn

fonipunliln francczn «uie André Dnmanolr di-•Igr, n qual vae trabalhar no Palaee, quo para
j..,P twebeu apreciáveis reformas, como o res.
(uardaniculo das frisas c camarotes, utí cn-
l'n »6 supporlnycls 110 verão. A companhia
li-.uu-1/.i cílrcaríi com a revista "moiitiiuir-
IoIjc". "Rn lous les cas... rlons", da autoria
ic Aiuli-'- Dumanoir.
„ fesla do Asdrubal Miranda

0 festival do aclor Asdrubal Miranda, rca-
Hsir-M-á qiilnltt-felra, 21 do corrente no
popular Iheolro S. José. Ao que sabemos vae
ur uma fesla do arromba, j„ pelo program-
nu. ((tlc estn sendo caprichosnniciilo orgniii.
fiulo, já pela feliz idéa do Asdrubal, dedican-
du a sua festa ao prcclaro republicano Dr.
|,opes Trovão. Além dc uma conferência pelo
Dr, Avelino dc Andrade, a qual terminai."
com unia vistosa apothcoso rio popular lj>|.
Inino Dr. Lopes Trovão, será rcprescnlndii 11
fantasia "Adão e IJVn", (|iic tanto suecesso
ilcancoit. I'or especial gentileza do Sr. coro-
nel Almada, coiiiiiiiiiidanle do Corpo de Bom-
beiro, a disciplinada banda dessa corporação
exceulará em scena aberta a ninrclia-hyniiio
fl.opcs Trovão", expressamente escripta para
esla festa pelo maestro Adalberto dc Cnrvh-
llio.

— Depois dc amanhã a companhia I.eo-
polilo Fróes representará pclu primeira vez
no Trianon a comedia dc França Júnior, "As
Doutoras-"'.

finara
São .1
Kosier
Io Aalonio

ui.da--fe.ra, i- út Jnnno o*^ifl **
'~1' '"'' *;#?

hspcclaculos para boje: Republica, "O
ny '; llcci-eio, "Mercado de Muehaehns";
osé, "I.obos do mar"; Trianon, "Xelly"; Carlos Gomes, "Os milagres de Sun-

A cura da syphilis
•rm toda3 as manifestações, phases e períodos)Moléstias de pelle, rheumatismo, chagas, pia*«as, cancros, manchas de pelle, nlceras e todas14 doenças resultantes da impureza do sangue,
tratam-se alé n cura radical e completa com oinfallivel e prodigioso DRPURATOL.

*****
0 algodão que nos traz o¦Bragança"

PARAHYBA, 11 (A. A.) - O vapor "Bra-
lança . que anle-hontem ancorou no portode Cabedello, levará cerca dc 1_.000 saccos
de algodão.

******
Dr. Meira de Vasconcelos- OCUIISTA
Cm\i. Sao José d. 112. Das :: ás fiiis.—fei. C. 1-Í48• ¦ ¦*)?*/ I

[cnsulfor-io Medico

c.
(Sií sc responde a cartas assignadas comIniciacs).
.1. I'. S

mo;'.' Não
íi. It
Mlle-. A, T

solúvel.
J,''i ''iT' N!*.E* ° ~ Uso Interno: chiomelo de cálcio, sete grs.; .dionina, 0,10'ue* eentigrs.); titura deXarope de cascas dlimiar nina colher, dasduas horas. listecurará de todo,sariu conhecer
.,v- "-.,|J- c

verrngn" ?
)[• I. 0. T. O. H. —sii.1 rarln.

jlllc. 
Knolria — Talvez moleslia do sangue.

Sslipiilni 7" '".íecções ihtraveríosas
v í , |)0r nlcdico. n '¦«.in critério dc.«•1.1 i.uni as respostas ás perguntas que

Corridas
I Crande Premia Rio do Janeiro

iii__,1_í_*m'*" **2 Proif-tnm» «le lionlem, alinda tarde que fea e, lobrctudo, » impor*«anel» «Ia prova quo ie disputava entro «ni*mac» de Ires nnnos, o Qrnmle 1'remlo Mio«le Janeiro, tornaram a corrida do Derh.v-un» nm verdadeiro aeonleelmneto sportlvo

i»4_.ic,^7,lon..¦¦¦,' '0**a** *-*• «ymjwllilco hlp-
çodromo «In llainnraty estiveram replclon oo movimento «le apontas, uccenliindo nas lil*i iiiim pnreo* do projrnmmo. iineimi de 111contos.

Venceu a grande prova o cavallo Mame,nos Sn. Mosíiiilln ft Carrflo, que tirou com'
El.!.'! í;iv**"*'*,,! **?*.derrotas que «nterlor*¦'"'¦'•«'llie furam Infligldnn.O flllm de Oimdy llulfn, corrcclnmonte dl.
Üf. V. 'M,,° -W?* **i*r**m Hodrlguea, cor-cu na oxiioç nllva tluranlo 1.400 niolroí,ura. nos iiltlnuu 1.0011. derrotar ns Ire»mivpriarlos que o precediam e, abrindo Iu*de Ire» corpos, vencer á vontade em 1(10"» 3111..Mnrno foi secundado por Hllt/, que, nnc-
Íl/',. 1 U'r. «"**•«<•«". «laeul**, fcx maitnlflea cor-rWn, (Icriolaiiilo l-Ml..,|„ „«s sslllmo» 100 me*li-os dn piiieu. Comltixiti-ii com perícia o |o-«•"««•y l.o Mener. miu su reliabilllnu ila im.d rccvdo quo havia antes dudo ao cavalloBuenos Aires.
.-^-í í!,,ro* s,cl» Parcos dn programma vencoram llorleniln, Alegre, Strnmbnli, Fidalgo.Mi («troquei ¦ Hucklesi. Do. Jockeyi, B. Ito.«irigiiex e O. Ferreira obtiveram duas vicio-r as cada um, «; Gcrmnn Fcrnaudcx, R. Paris e Cll.; Iloiigblnn, umn cada um.
,i„ 

"Li. *ori"* r°. ,l",l-,os eomplemcntares«Io prngrnmmn destncoii-sc a «le Maslroqiut.
11 '¦ 'li ',0 s-"'""~"'il«ln confirmou a cs

çollenlc fôrma cm que ic cnconlra. mos-tiondo.se como um dos melhores parellielrosquo acluam preacntcmciilo em nosso turf.
honl" a° 

Dlir,'*''*Clu,) Vel" sun festa dc

Football
Botafogo s Amcrlcr

Njio faltou animação n este joso. O clublocal, entretanto, não satisfez a expectativa.«1 seu quadro nuo é fraco e tem mesmo asloas quiiliili.de, de valentia o energia, nâo("csaniinamln niincu. Fallnm.llic, entretanto,methndo c harmoniii. Os poucos ataques queteve occaslap de fnzer uo goal americano fo-ram qiuisi todiM sem chance, devido á atra-pniliaçuo c anciã dos oleiheníos da linha deavantes, qua -•¦•¦•
vailiiido po»linha dc Iu o. .acerto, coniiiiiindadii pefo^nolamíoüllanlo no America, a nfio ser a ala di-rcit:i dos avanles o reslo du leam andou dc
Snl nr c!tf1c,*en,e.1 Como prova, aliás, o«ore. E melhor andaria o quadro vermelhosi comprchcndcsscm mnis o jogo de ArIIh.
i^UIír,>,ay*!,»i'J"c -e ¦•¦'•'<"¦' c;,,I« «Ha dejogo. Mesmo Nelson, o seu companheiro dc
?.£ Vílrn,nenle ." í,i,,<,n' Piefèrindo dar cen-ios longos e altos ao envés dc passar a pc-lota a Arlindo, raro mcnle mal collocado.A impressiio gernl, emfim, dos dous leamr.,'?'. *iyc o America josou sempre eom nmoiijeelivo, para que lodor, concorreram ohc-«crendo a um commando severo, e que oMotafogo foi um team valente, mas sem cal-ma, sem mclhodo c dcsobedicnle.

Andarahy s Villa Isabel
I*slc jogo, si nno fosse a má acluação doreferec em um goal do Villa Isabel queelle deu como millo, teria sido o melhorria tarde de hontem. ICsln 

'„„ 
decisão dojuiz muilo concorreu para que o team doVilla Isabel desanimasse por rompido pois

?r".e. °,in"" ps!n"'''1 empate clc 1 a 1. ÓMlla Isabel, por intermédio dc OI hon con-segue desmanchar o empate; lendo, porém,Andarahy reclamado qual-

AGTUALMENTe

Preços de oceasião
Temos tjc palctot, casimira de cor, de 52$ooo por 32.11000Temos de jaquciío, casimira dc cor, dç 5 j!(iooo por 35*0001 ernos de fraque, de casimira de cor, de 9o!|iooo por soloooTernos de sobrecasaca diagonal, preto, de 130$ooo por 8o.>oooTernos de paletot, casimira cor, para menino, do 54,1100o por 3,í,>oooSobretudos casimira dc cor, de 50*000 por. ,0$oooSobretudos casimira forrada de seda, dc 1 io$ooo por <5o$oooGo eio de drap de cor, de 14^00 por s.-poooColletc <\e vcl tido fantasia, de 26„iooo por ,8$oooPyjama ilanella inglcza, de 2s.rooo por jtfpoò

O'

Carnaval da Veníse

0 "recital Chopin" do
prof. Silva Maia

IU<allsa..e na próxima quliilu-fvlra, As íl
horas da larde, nn nulAo do ".lurnul do dom.

inerclii", o rec II111
Chopin. que, ha

Í36 - RUA DO OUVIDOR - 736
*ttw»r--*«M«**»-r*~rT*T»''T»-«"^^
nossos clubs, e niis o aconicllinmoi, nfio maisdisputarem matches uo campo suburbano.ludo isso pôde ser muito desagradável aos«l«i liiinau; mas cllc». melhor do que mis,sanem que 6 verdade, ç sem tinturas forlcs.Assim como não rcftatcumns clojtios c ap*
plausoi qiinndo «âo merecidos, nio curondc-mos fulliH o rocios deprimentes, afim do queelles tenham um paradeiro, tenham um fim,cm nome dos uosios créditos.

llio Crickct A. A.
Em beneficio da Cnu Vermelha Inglcza,

a directoria desla antiga e querl-n sociedadeinglcza projeetii para o dia 15 de agosto pro.xiniu uma interessante fesla cainpcitré spor-Uva, que se realisará no seu fleld, cm NI-cthcroy.
JOSK' JUSTO.i 'IO» l

.uma uos firmemos d.i linha dei*êse inutili.siim por si nicsinos, in-slcocs nuo suas. Nfio obstante, aiiilves alvi-iicgra tr.ilialhou com

^>

do

Que quer que lhe diga-o e caso pura simples informações.
i ',,,'• .• ~ N"° b» <'e que.1. fi. — Arsenialo de ferro

lobelia, tres grs..i-:iii,jiis. 150 grs.; para•le sopa, de duas em
_ remédio, porém, não o

pois seria para isso neces-causa.
— Tratár-se-ia mesmo de

.Tá respondemos

nos fez.
'!. II. A.medico local
l„ li. 
A- .1. C.

V;|, Qiinnlo"an pndènio
I-'. 1. (',.

I í 
''¦¦

•ínnsas)
M. 7.
Dnnte
I'. A.

T. A. 1"' preciso tratamcnlo

um jogador
quer cousa, o juiz. depois'de íer apitado goai,faz a bola voltar, para scr tirado o recla-macio free-hick. O team alvl-ncgro désoni-innii por complelo, (iando ensejo a que oAndarahy marcasse mais dous fioals.Sobre n jogo, n Andarahy desenvolveu omesmo qne domingo ultimo contra o Ame-rica: quasi tmlns desnorteados e dcsehyol-veiiclo um jogo muitíssimo violento. Mon-leji-o e Ollo foram os únicos que jogarambem, noladnmente esle, que pnr 14 vezes li-vrou que scu poslo fosse vasado.Do Villa Isabel todo.-, estiveram bons.doslaoando-se Oscar e Cecy. Este ultimo foimachucado no fim do primeiro meio temposendo retirado de campo, entrando porém'na segunda pliasc do jogo, mas não desènvól-vendo o mcsiiio jogo que a principio;O juiz, a não scr a infelicidade que dis-semos acima, esteve Imparcial. No jogo dos segundos teams, confor-me noticiámos liontcm, venceu o Andáranv
por Ires goals a zero. * ' '

Afíirmando mnis e mais o nosso
propósito dc cxhibir cm cada pro*'gramma uma figura universalmente ^|reconhecida, apresentaremos hoje no

CABARET RESTAURANT
TIOINTERNACIONAL CLUB

EX-PALACE-CLUO-*o, rua do Passeio, 4o
Sob u direção cio incgiiulavel caliaieticr ANDRÉ'

DUMANdll'., iiiueo na America ilo Sul
A cslréa do professor dc mantlólion dilan

Canaro uma verdadeira novidade
rara c artística

AURA RAI.MF.S.... ojjitera lyiicainternacionalL\ CIOCOMIA  (.'íiitlniil italu-arcciilinu.
LUI.I1! 1'lllNTEMl'S. üiíitora franceza*MISS KIITV  «H-inlnia inslcza.AIDA UNDERSTONE. tinitoia internacional.AXSKI.MITA  Cantora cosmopolita;Orclicslia ile primeira urilém foi» n regenciu dosjmpalliicci pfnfcíjsor E. A.MHÍKO//.I da ipial laz
imrtp*H0MAZ ZAKKARIAS, o rei dos cj-intiiilisias.Niii-iuilo corpo lio. baile, snli o dirccçÃo do pio-fessor.Mnx dn Jlax—Esineniilii scrvi{o ile icstauraiitob a compelenic gerencia "le Soliiri Crospi.Cozinha internacional

Enthronisaçâo do Christo
no grupo escolar de Tres

Corações
De Tres Corações, em Minas, recebemos

nojo o telegramma abaixo, datado dc hoo-tem:"Presentes o bispo dioresojio, director do
grupo escolar Biicno liruudâo, clero, magis-Iralnra, professores, Câmara Municipal,, .as-socinçòes religiosas, collcgios parliciilarcH,alumnos do grupo e enorme massa popular,rui collocado hoje no edifício do nosso grupoescolar a iimiKcm de Christo, sendo orudorofficial o Dr. Wulfrldo e parnnyinpho o Dr.Numiiii da Silva. Hcina entliiisiasiuo no seioda população, uppiuudindo unanimemente uboa vontade do direelor dn grupo prof Ma-nocl Ilosas. — Itcduccão da "Folha do Po-vo."

,YORK
MISTURA

O MELHOR CIGARRO

_¦ ^1
pii* - J Im' ****% ¦t_J9

mu*
zes, vinha lirometlen*
do a soeieuudv Intel-
lectual ciirlocu o prof.
Silva Mala, do Insll.
luto Nacional de Miu
xlca. O ivcitalislii e
dos numerosos pia.
iiistas «|ue possuímos
nliidii, um dos quemeno» su faseni ap*
idiiiidlr em publico. I.
vau diihl, cum todu u
certeza, o muito in.
tcrcftsc que vem deu.
purlando o referido
recital Chopin, o pro-
gramma a execular
«•iiiiiu o prof. Silva
Mula é o seguinte:

Scherzo, op. 30, sl
menor; 1'reludios, np.
!1H. ns. «.II, II, lil. il.
15. 17. 30, 31, 33, 3»
e 31; Ksllidos, np. III,

nn . n », . "•**• *> e •**'< ''«'Innalse.
op. 2(1, n. 1: 2 Nocluriios, op. 48, n. 3 uop. 27, I; iiiillailii, op. 47; Bercouse, op. 57;
c Schcrzo, up. IM, si beiiiol menor.¦ -tt

Prof, Silva Mala

ANõitéMundnn*
ANNIVBfíSARIOS

Fazem iiuiio» ainuiilui:
••Qi Sn. .loao Lllio, .luliu Medeiros u Mé»'rio Cuslrllo llrancu, nimciis enlleiio» de Im*

prensa; l.ulx Nobrega Filho e Unhei tu I'lni4k
negociante.

——Ffla annos boje D. Marlella Stel»*
back, esposa do Sr, Nephlall Fcrclra dn Slb
va, iicgorlante ncida prava.Fiiü anuo, hoje o Sr. .los" l.uiz Ml.
«ue/, liiiaidii-lhi-os da firma Azevedo .l.itiiln»
& Cln,-—— l*or mollvo do seu nnnlver.arlo na*lullclo recebeu limitem muitos cumprimentos
o Ur. Mario llulcuo, iioiho anllgu rullega A*Imprensa u blbllulhecnrlii du MIuNtrrlo da
Vliiçjlo.-~ Fez annos honlcin o Iciienlo NcophytaWnldomiir Alves Pnehoco,
BAPriSADOS

SANGÜ x FLUMINENSE
Factos desagradáveis

Os anarchistas na
Argentina

—.—
Conflicto, morte e feridos

BITKNOS AIRIÍS, 10 (A. A.) - Mil anar-clilstaj- realisaram hontem uma ,manil'esla(,'ãona praça Onze, pretendendo percorrer asruas principaes desla capital, sem ler ohti-do, para isso, a necessária licença. Tendo ii
policia se opposto a que os manifeslaiitesiniciassem a sua passeata pela cidade, após ocomicio nu praça Onze, travou-se nm gran-'dc conflicto, a tiros: e pedradas, do qual rc-•siiHou a morle de um dos manifestantes, fi-ciindo ferida, muitas outras pessoas e entreellas uma mulher.1 "*"**

Não

1'

.N'ãci ha de que.S• — A sua moléstia i cura-•to reslo, (lauiii a Oiiaratinguetá
\ examinar doentes;\. II o. _ Que ,(]e5eja, v. Ex.?— iSuo ha de que.-— Sublimado corrosivo (intra-

/.. Az Exame.Iilerh.
i~o n»- lemn1;-)1^^' C' T* A' ~ MÜjã da

g& alrS5 1!„Sla",0S 
C°m CerCa

C. I.
de 200

tenha pena
- X- F. Ií.

Í <'¦¦ -- Siin"¦ 'le I.. F
í5, n«'è podemMe í-eceitái

ara responder

Não ha de que.. T. Z.
nocivos.
1. II. — Ha diversas can-dar ,?sse resultado. Nfio se

i e 
"fm.saber de que se trata.¦ "*• ¦ - .Nao ha de que.

Dit. NICOI.AU CTANCIO.

Manteiga virgem
Pasteurisada (reclame), kilo a 4!(ji8oo.Ouvidor, 149. Leitevia Palíhyra.

nns move nenhum motivo de vingán-ça conlra o Bilngií A. (".., a quem, por'es-tas mesmas eoliimiias, já temns applaudido.r. assim como mio regalèáremos upplãiisps
quando os. mereça, não podemos silenciardeiinlc de fados como os que lionlem sedesejirqljirum por oceasião do match conlrao Fluminense, fados (|ue, tenha ou não olianfíu culpa direda nellcs, vão refleelir so-bre o sen antigo e respeilavel pavilhão, so-bre os seus créditos dé sneiedade, sobre obom nome da Metropolitana e, principal-mente, sobre o prestigio do football carioca.

Os fados (|ue hontem vieram entristecer
a quantos se balem pèl.ò progresso sporlivo
não podem soffrcr contestação, jiois cxislem'
provas materiaes: dous jogadores 'do Flumi-íiense estão hoje guardando o leito e umasenhora, da comitiva desse mesmo club, foiferida por uma pedrada, .lá não falemos nodesrespeito ao juiz da lula. vaiado e delio-
ehadn durante o jogo, c após esse quasi 'agi
gredido; nas pecli-ndas continuas conlra o.s cia
íirchihiiiicada, nma das cumes attingin o nos-
sn represenlanle, que só não teve á cabeça"
ferrda devido ao seu ehapéo de palha, e na'
perversa brincadeira de aíirnrem bombas
nas iirchiliancailiis, repletas de familias. Si
esses fados não são siifficieiítès para 1103 de-
pi-imir, para afiigcntar do cíimpò do Ban-
gú os pacatos assistentes de lulas sporlivas
e. pára obrigar a Melropolilana a tomar me- „„,(lidas enérgicas e iirgenles, então cabe ao 1 sociedade lnicpeiidiana.

A Parahyba já tem um Corpo
de Bombeiros

PARAIIVBA, 11 (A, A.) — Foi creada ocompanhia do Corpo de Bombeiros, iiiinexaá Forca Policial, com o elfectivn de ,'!0 Ub-mens, sob o comniando de um 1!-' Icnenle, li-riido ila citada Força, não havendo pois an-
gnieiito de despesa para o Thesoúro. ,lú seacha nesta capital o material deslinado aoreferido Corpo de Bombeiros, vindo clahi.

» *»—ti» '—

Raios X - Electriridade medica
Kxames. photographias e tratamentos pelo»caios X. Appllc. de eleetric, nas moléstias eio

geral. Dr. ,). Toledo Oodsworth.
HI8 AVI.NIDA CIÍNTI'AL. Tel. 2.''2fi central

1 ******* 

Associação Medico-Cirurgica do
Rio de Janeiro

Sob a presidência do Dr. Oliveira Aguiar,Secretariado pelos Drs. Octavio Pinto c Auic-rico Baptista, realisou-sc a 70' sessão ordi-na ria. Ií" 'recebido como sócio honorário o
Dr._l.aul Baptista, que foi saudado pelo Dr.A. Pamplona, assim como o prof. EthcoclesCiomes, que i empossado como «ócio effc-divo.

O Dr. Oliveira Aguiar convida o Dr. Hen-rlque Autran a fazer parte da mesa, dan-do-lhe em seguida 11 palavra.Começa o Dr. Henrique Autran agradecen-do a gentileza do convite para se fazer ou-vir sobre assumptos dc hygierie publica, c,abordando a questão da prophylaxia de mo-lestias ínfecto-eoiitaRiosas, faz abundantesconsiderações a respeito, tecendo os mais
justos loHvores á obra dc Oswaldo Cruz. queenaltece, sendo ao terminar muito appíaudi-do e felicitado jior todos os presentes.O Dr. Elheocles Gomes faz a exposição cia-ra c snceihta de uni methodo semiolico clc-nominado traeheò:bí*aricho-phòne'se, ide suaautoria e ainda pouco conhecido entre nósc que consiste cm praticar a escuta ao ni-vel da fuacula externai, apprehendenclo ahiruidos do coração e dos grandes vnso's.Pelo adeantado da liora é encerrada a ses-são, tendo comparecido os Drs Mario ReisA. Pamplona, Antônio dc Mello,' Vargas Dan-tas; Ilaul Baptista, Oliveira Aguiar, EunicioAlynro, Octavio Pinto, Emílio Desõnnei A:Baptista, A. Ferrari, Soiwa Carvalho, Etheo-cies Gomes e Mario de. GouvCa.******

As festas commemorati-
vas do centenário de

frei Miguelinho
NATAL, 11 (A. A.) — Começaram ns fes-tas conimcmorativiis do centcmirio dc FreiMiguelinho. As sociedades náuticas realinu-

rum hontem umn grande regata, que correu
no meio du maior animação. Hoje o Cenlro"Cívico I.iterarlu Frei Mlgüelinliò reqlisiü*,,
110 jmlaeio do governo uma sessão soícíi.nc'sob n iircsideneia do Dr. Moysús Soares, sen-
do orador official ò padre Dl*. Ignaeio de Al-meida. Haverá tambem hoje um match defootball e amanliã será celebrada uma missacampal, uo local onde nasceu Frei Migucli-
nho, seguindo-se-lhc uma passeata civieu em
que tomarão parte os grupos escolares, es-
colas publicas o particulares, associações e
representantes de todas as classes. Ao che-
gar o prestilo 11 praça André de Albuquerque,
onde foi erguido o monumento aos heroc*.
de 1817, falará, em nome dó Instituto Ilis-
torico, o Dr. Henrique Gustriciniio. Em se-
guidii o presidente do mesmo Instituto furaa entrega do monumento ao presidente d.i
Intendencia municipal. A? noile, o Instituto
Histórico realisará no tliealro Carlos Gomes
uma sessão cívica, ciui* será presidida pelo
governador do Eslado, fazendo o discurso
officinl o Dr. Manoel Dantas: O pintor An-lonio Parreiras, actualnicnte 110 Ilccifc of-
fereceu ao Instituto Histórico, para ser ex-
poslo durante as festas, o "croquis" dó qua-«Iro "O julgamcnlo <lc Frei Miguelinho",
composição daquelle artista.

¦ ——*

Convém a V. Ex.
*120$000 E 130$000

0s,novos modoío* tlc vosllüós em jniralü, feiloswi soli m«ii-iln, pOres inii.liTiias.—P.-iIji-u, th* Noivus— Uriigiiavãni 811 i*****

Morreu o tabelüãode
Baependy

BAEPENDY (Minas), 10 (Betardado) —
(Serviço especial du A NOITE) — Fallcceu ásíl horas da lacle de hoje, aqui, o major João
de Souza Hocha, tubellião local. O morto eratido como um dos vultos de maior destaque na

Emiliano é um mão
de ferro

Na .manhã de hoje o Abel de Siqueira Ma-Unas lui :i procura do irmão, epie sc achavaem nm botequim do boulevarcl de São Chris-loyaoi Knconlrando-o, AbcL', porqrVe seachasse nos sctis direiios, otíserv.bu-ó aspe-ramenlc, airieiiçaiido alé de castigal-oO preio Emiliano Ribeiro da Silva queassistia' a essa scena, ignoranclo que em bri.ga dc dous um terceiro não se mvtte — ,<net-teu-se no meio... >
..O que. resultou desse inliwmeltimento .-ra.ui (le esperar. Abel teve forçosamente de i-Ji-naiíar çi.ni energia quem havia chamado alio iMiiiIiaiio. Esle não se dignou de dar «uai .quer resposta. Mnl Abel acabava de íaze • apergunta, o inlromet.tido. estendendo o bra-ço vibrnu-lhe forte bofetada, que tão va- \lente foi que o rapaz caiu tonto, deitandosangue pelo' ouvido esquerdo.

Depois disso Emiliano foi preso e autuadoem iiagrante no 15» distiicto, sendo incíi".
AsSnclaf 

™ ° *«&***?. os «occowos cia
"itri

DISTRIBUIÇÃO YjE DIVIDENDOS

¦ Vo\ lionlem liapllsndo o Innocenlo VTntitt.
filho do Sr. l.uiz Dcsidcrall e .Mine. Dule*
Nnylor Desldornll, Fornm iinilrinho» Mme.Alhcrlln.i IVixolo c o Sr, flullhormo Dcsldèilnill.O o aclo foi raillsiidu na egreja arclilcpls.copai.
VIAJ.IXTF.S

lU-Kcessoii hoje de S. Paulo, aeómnanHfií.
..M.<le M'" ,"''"- «lontorandó Carlos SrldlFilho, o Sr. Dr. Carlos Seidl. direelor ne-rui de Saúde Publica, qne foi nqneite Rhtado representar; o Dr. Cario.» Maxlmillano,ministro, dn Interior, nn Inauguração da Cimadu-Sondo iTiinelscn Mntnriizzo. Ao sen do»*cmbnnim», na "gare*" da Central, comparo,coram muitos amigos do Dr. Carlos Seidl ¦grande numero de funccionarios da ropartlclia scu cargo.
LUTO

Fallcceu lionlem na IHia dc Paquelá o ;í».Mgo negocliintc desla praça Sr. .loaquim .loséPereira. O seu cadáver foi trasladado en»lancha para esta capital, sendo inhumadn nocemitério do Caju', no carneiro ni 4.*_02. d*(Kiadro ii. 29. O exlincln deixa esposa e umafilha, a Sra. D. Francisco Pereira Rangel, es.
posa do Dr. Eugênio llangel. chefe do gohl.nele de phytopatliologla do .Jardim Botânico.-- No cemitério do S. .lóiip Baptista scpul.tnti-se hoje o Sr. Eugcnio José de Almeida •Silva, iinlign corretor de fundos cm nossa
praça.Scu enterro teve grande concorrência,sendo multas as coroas e palmas de flore, qooacompanhavam o coche fiincbrc.— Com bastanle hcómpnlininònlo scpul.tou-se hoje a tarde o Sr. capitão Fraiicisõèda Bocha I.ima, chefe da Repartição de Aguatc Obras Publicas.Fallcceu hoje, ás 11 horas, D. Gerira»(lcs do Espirito Símio, esposa do Sr. Gil Af.fonsó do Espirito '-Simli', empregado **"Diário Official".
MISSAS

Na inali-i:» cl.i Oloi in resou-se ho-fe. as
V '[." 1''ÀI''',.S* íl ,nis^ ,k' sétimo dia por alma«o .*>r. «Jclaviano Canabarro de Carvalho. Aopiedoso aclo assistiu considerável numero (leamigos do finado, dc sua familia e dn seairinao Dr. Edmundo Canabarro de Carva-lho advogado no nosso foro, que continua areceber innumeros telegiammas de pezamesCelebra-sc amanliã, ás 10 horas no ai-lar-mór da egrfeja de S.Francisco dc Paula

o missa de 7" dijj por alma de D. Cândidado Carmo Teixeira Fernandes, mãe do Sr.Felix Celso, director da "Brasil Ferro-Car-nl".
i ****** »

Clinica Odonto EstomatoIOQiea e Or-
thODediSP* ',0 ci'''i'r8Í«o «lònlisIaM."CiivíiIcatiln. Ilua' 

V* , „Sel° 'le Setembro n. 133, 1» andar.Consultas das 0 as 10 horas'.

Uma instituição bene
merita

estd fazendo
só neste mes

a casa m 8 e 40, K. da
(larioca;

1114, 11. Larga

COM A

VENDA ANNUAL SS
Convém preferir o calçado A TLAS

Uma reclamação á
Central

Ha na plataforma da estação Quintino
Bõcayiíva uma grande depressão dc terra
que quando chove, fica transformada cm iim
verdadeiro lago. Si a Central quizesse; enlre-
tanto, nada disso aconteceria. Bastava lançar
ali um pouco de pedra britada e essa incon-
veniencia ilesappai-eecriu.

Por ciuc a Cehiral não satisfaz este sim-
pies desejo dos m orn d o res locaes?

****•

(47)

Tabolllào HOEtííl-i QA
Rtu da Ai,FANJ*ri'fU ;;s -

SILVEIRA
Telerihoup

ALLIÜM SATIVÜM
fodsroso Wt^-^s espeelfloo
tya infliienza^
—. »¦¦—— „.i-,-.,^:..t

DE 1 A -C^s*-à*m<d.mn-*- 3 BIAS
— Vondo-sn em todas as pliai-macins o drogarias —

fiualCOELHÜ BARBOSA & C.;.:gvgl|c;'e

constipações

A visita do Sr. prefeito ao
Asylo da Velhice

Visitando o-benemérito Asylo S. Luiz part»a Velhice Desamparada, o Sr. Dr. Amaroi-ayalcanli lançou no livro respectivo as se-BUint.es eloqüentes palavras :'Acabo do visitar os vários departamentos
nl ; *V ° Si' 'Lui-Z e s,6 lcl,l,° Palavras deapreço e admiração pelos serviços inéstima-vels que esta abençoada instituição continuaa preslar aos que já não podem ganhar opno nosso de cada dia" e que agora roce-bem directamenle de Deus pela mão'da ca-ridade. Lamento que os cofres públicos queora estão sob a minha administração não•possam melhor concorrer para auginentar osgrandes beneficio.» que aqui se fazem. Dei-xo aqui consignado, ao menos, o testemunho(Ia minha gratidão em nome da cidade."

 i ***** _____

Guaranesia.
maravilhosa combinação de GüA-
ÁVIAV1 li MAGNESIA FLU IO A.-PODEROSO AmiACWO —

-******
0 secretario geral do E. do

Rio visita Therezopolis
Dc Therezopolis, no E. do Rio, recebemot

boje o telegramma abaixo, datado de houitem:"De visita a esta cidade e aos melhora»mentos municipaes, aqui eslove hoje o secre-tario geral do Estado, sendo recebido na es-tacao festivamente, por grande numero de
pessoas gradas. O coronel Sebastião Teixeira
prefeito; ol'fereccu ao digno visitante laulóalmoço, em sua residência, Iroemulo-se va-rios brindes du saudações ao governo do Es-tado e ao Dr. Nilo Peçanha"Gazela de Therezopolis." ' Redacção da

0

0 ENIGMA DA MASCARA.
~"l^'M**"^*,ll'|W"'«*w«''^"~»"»M-^"--w--a»-i .„ -**•

O U

ALADINO MODERNO
Epand© e emocionante pomance-cinema.amepicano

(Cada episódio, que pôde sçr lido destacailamente, constitue nm film, a ser
exliibido nos cinemas Pathé e Ideal)

i . »OP
8' EPISÓDIO

MUITO SOFFRE QUEM AMA
XXIV- CONDESSAl...

gflou m.

)« in n ar/'P.mo ° fin«ncciro ftri íw-Po. esse feliz resultado pelos mem-
Fo* a Humanitária.
u iie'^1 „S„CrVÍeo .'"Mtimavel, que lhe

íomaz PÍitshi, .° ° JOve*1 c("n(,e' declarou

^>''Wa'7°ri!.»iUi''('Í *!''"'•' "oriunal
'«Drnnon clulo! 0,'aI Pí"'e*-c-
uma f, 

""• fl»e par» um *
fe são !n.uhaS*Ulor^ ,odas "sas

vxn Protc,i.2n/0,ntento"-se cm sor",ir. mas
b'° ío se U ,1 ? •* J-ypothese que aca-
ÍSNento \hf Íilãl' Sem du*'id!" J« este
. ''-'"-i iuín „ *n«d-n ao cérebro.

nSl si » finínnoi'*1 certan*'"--te fortes rai-"""tador', 
d?CC"° Presenciasse uma scenaStufa Próxima _íe estava send0 theatro »ma ao sen gabinete

, bella fortuna! E, além dis-
'Mon "ml 0l'aI Parece-me, meu ca-'" í,lr».iJ3!ll'a.l,m homem que tem

qualida-

Ao murmúrio do repnxo, que borrifava no
ar sobrecarregado do perfume intenso das
flores, as suas tênues gottas diamantinas,
Bettina e Vasco conversavam a meia voz.

Sentados ao lado um do outro, num so-
fã de junco da Iudia, os dous jovens pare-
ciom tão absortos na conversa, que não ou-
viram a porta abrir-se para dar passagem a
David.

Nessa oceasião, o conde de 'Linarcs ineli-
nou-se ao ouvido da rapariga, murmuran-
do-lhe, com voz niaviosa:

— Que diria, Miss Bettina, si eu lhe dis-
sesse que decidi pedir a scu pae que me jãê
a alegria de conceder-me a sua mão ?

Gorando dc surpreza, a rapariga pertur-
bou-se a ponto de não conseguir responder.

Não porejue o .joveu portuguez lhe des-
agradasse, principalmente depois que nelle
julgava ver o protcclor mascarado, que tão
inopinadamente surgira na sua vida» lictti-

na rememorava as provas de coragem e de-dicação que tantas vezes lhe pródiga]isara.Nao eram na realidade, muito justificáveis;
para perturbar uma imaginação romanesca
como a de Beltina, essas demonstrações ca-valheircscas c desinteressadas ?

Rias, por outro lado, havia David, o seuamigo David, que tambem nunca se poupa-ra a defendel-a, e cuja coragem e sincerida-de mantinham grandes encantos no sentir darapariga...
A chegada imprevista do joven secretariolivrou-a do embaraço de uma resposta.
Considerando talvez o seu silencio comorima adhesão, de Linarcs levantara-se, e,sorrindo, acceiituoii:

"Quem cala, consenlc", Miss Drayton,affirma um provérbio de todos os paizes. E,
pois que a senhora não diz não, é quasi co-mo si me dissesse — siml

Pronunciadas essas palavras, o conde in-clinou-se profundamente ante a rapariga, eretirou-se.
Serei cu quem faz fugir o seu flirt ?interrogou David, approximando-se.

Bettin.i, sorridente, mas meio enleada pelaidca de que Manley pudesse ter ouvido o pedi-do tao positivo do conde, retrucou:Em que se basea, David, para dizer queo Sr. de Linarcs seja meu "flirt" ?Isso entra pelos olhos a dentro I — re-spondeu o. joven secretario com um sorrisoem que pairava certa amargura.
Mas o nosso David era um rapaz digno, esi bem que fosse immensa a sua magua aô

pensar que a vinda desse estrangeiro hasta-ra para transtornar o delicioso sonho de fe-licidadc que formara, por cousa alguma nes-sé mundo desejaria deixar transparecer o sof-fnmento que o amargurava.
A rapariga illudiu-se ante esse silencio.
Tcr-sc-ia ella enganado? E os sentimentos

que até então haviam feito agir Manleyeram apenas a amizade que lhe dispensava
e a dedicação que sentia por seu pae?...Dominando-se, Bellina proseguiu:

Tenho um conselho a pedir, David....
Que deveria, na sua opinião, respondermeu pae ao Conde de Linarcs, si este lhefosse pedir a minha mão °

Sem se perturbar, conservando nos lábios
spofdeitY' 

S0IT1SS0 con?tl'allS.i.do. «* raptiz re-

n._"/.nmoCU„'í'0SSe ° Sr' Drayt->*1. MÍSS Bèttl-na, começaria por perguntar ao Sr. de. Li-
fm"aS™,.„1'1*'ra tra**}r de/--melhante assumpto,

1.V .*,, ÍS° íi" ?Çando P01* minha filha.
SÍMí? r v**6.1. "«"¦'«mente os lábios, perce-uendo mstinctivãmente a cilada.
anirr,avp!inírcU„Sei}mente* como si desdenhasse
dl, Z -Li d0 success<" da resposta, DavidUeu as costas. *
. 

¦—, í?esculpe-mel — disse o rapaz. Tenhoum bilhete urgente para 0 seu pae.Na oceasião em que, tendo saído da. estu-ia, ia transpor o limiar do fiabinete Jo fi-nanceiro, David ouviu distindamente, destavez, a voz dc Vasco, que dizia:
n„~" ^' caTo- sen,hor* ,arao SU!" 'fi"*a. «. ao
«iv, S?ít n,t° lhe desagrado. Basta issopara garantir-lhe que faria de mim o maisfeliz dos homens, concedendo-lhe a sua mão.
T,„„cr'C Drayton *>."° manifestou grande surL
&« nntre- a d.cclai'aeão do filho do seuamigo. O financeiro olhou para o rapaz- sor-
nrn,d0,|e os, seus labiosí entreabriam^e parauma resposta quando David entrou— Desculpe-mç, patrão, interrompel-o —disse este — venho trazer-lhe esta carta.-

E, entregando-lhe o cnveloppe que titüia

escTipÍrÍo,!trel*a' 
a° entrar> "** mesa d0 mfen

deABlmi„resCtremn.^U„.a $ Ü mÍSSÍVa ° P**
„I, Realmente I — exclamou, entregando ã,
n~ í% L,.n*!res... Leia, meu caro condeJporque isso interessa tanto a si quanto a

„,,? por,t.ufue'" Passou os olhos pelo papel,que continha apenas as seguintes linhas:"O futuro lho demonstrará a grande as-
LiS"^^ ]ÍBa.n*l°-se «o conde XLinares. Cautelal Ainda é tempo. E' de seuinteresse eercal-o da máxima vigilância 1(..orno todas as commiiiiieações do mesmogênero, esta tinha por assignatura habitualuma mascara negra.-Por Deus! disse o joven portuguez rin

dos íactoq que óccòrrem em sua rcsidencihi
caro Sr. Drayton. Em todo o caso, pois quesabe tanta cousa, deve tambem andar des-
confiado da vontade que tenho de ,puxar-lhe
ns orelhas!

Bettina, que entrava nessa oceasião, per-guntou, sempre sorridente, do que se tratava.¦ Por única resposta Vasco entregou-lhe o
bilhete que ella leu em voz alia.—E' nma infâmia I declarou a rapariga.

E, dirigindo-se a David interrogou:—Não é da minha opinião, Sr. Manley?
—A minha opinião é, respondeu sèitèna-mente o rapaz, que esse mascarado só pro-duziu até agora tarefa proveitosa, e só deubotas conselhos.
—Resta saber, objectou em tom áspero dcLmares, si ,esse bilhete procede realmentedelle. O que pensa a esse respeito. Miss Bet-tina?.
Esta hesitou por um pouco antes de re-sponder; em seguida, ao mesmo tempo queo iscu olhar procurava o de David, disse:—Não! Não creio que se possa attribuir aomeu habitual protector a paternidade de se-melhante conselho, e talvez, sem ir procurarminto longe fosse possivel descobrir-lhe oautor I
—Miss Drayton. exclamou David súbita-mente, muito pallido: seria minha pessoaque as suas palavras visam e julgar-me-árealmente capaz...
—Si eu tivesse certeza disso, interrompeune Linarcs, com um gesto violento dirigido
Bettina mal havia proferido tac, palavras

f-inm 
a™a 

T™' VCnd0 ° effeito <iue ha-viam provocado.
Interpondo-se entre os dous rapazes na-ra ambos olhou supplice, como quebra im-Pedil-os dc dar ao incidente maior importan-cia do que a merecida.
IX-iyid foi o primeiro n obedecer-lhe em-quanto que .Drayton, voltiuido-se para o jo-ven conde, declarou lentamente:
-Para provar-lhe, meu caro filho, o pouco

do 'seu destino. Cabe, pois, a cila declarar asua resolução e vontade.
Por um momento o olhar da rapariga st».guiu os passos db Manley até á porta quoacabava de transpor; depois, sem pronun-ciar palavra; estendeu a mão ao rapaz queno auge. da alegria, nella applicou os lábios!—Ah! Miss Drayton, balbuciou o conde,

que felicidade a minha!
E'

noticia a seu pae 1—suggeriu o financeiro.
Certamente ! não me perdoaria retardar

por uma hora siquer, a alegria que 
'ella 

vaécausar-lhe.
Muito bem !-disse Drayton, batendo ami-,gavclmcnte no homhro do portuguez; si osbons iilhos fazem o.s bons maridos a minliaBettina vae ser feliz ' 

"'''"''"*"

preciso telegraphar immedialamente a

Subitamente a campainha do telephone re.soou. O banqueiro destacou o phone e as pa-lavras seguintes chegaram-lhe ao ouvido-

-.-. _-..... „,„c „ juveii portuguez rin- cT»n mm r.,„„ .i„ .  ......,, <> mutu«lo, ah. esla nm mascarado multo ^rm^^rZo^C%^^ ^ítj%^

intâ ír T0.- caro amiffo' nuo — apezar damorte do chefe _ a G. S. O. não desistiu doseu desígnio; emquanto não- se apoderar dofumoso papel continuará lutando."
Bruscamente, Drayton pendurou o phonepermaneceu- por um momento immovel e mudo'íi, assim, na oceasião em que nutria a espe.'rança de ter liquidado o caso com o scu im.placavel inimigo, a luta ia recomeçar mais te-naz, mais selvagem do que anteriormente.
Drayton evocava com uma angustia que ten-

fava cm vao dominar os novos perigos aueiria correr a sua querida Bettina, c, involu i-tanamente, o seu pensamento dirigiu-se aoenigmático personagem, quc tanta vez se in.terpuzera entre Lcgac e a sua i„„occn.e Zduna, no momento do perigo.
O "Mascarado", cujo ávisò acabava de scrtao dcsdenliosamente despresadò; nianter-se-tor.intla no seu posto T 

lu set*

(Continua)
. Me.folhetim ê o 5° do 8° episódio aue s_.

ihcCeMeaJ° 
" ^^^ "»s *®*^M.
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A SYPHILIS
il'111 ludiis as niiinilcsltifút1., ptiases c (icriodos)

Molnsii.i. ileprlle, rheumsiti. mo, chagas, placa.,
«ancrnti,mnuclMt. ilr pt-llc. ulceiasetoilus a. doenças
rr. ullmiic*. U . imptite/n du . ur.y.nr tr.U.ini-.o at.* ti
cura radical c completa com oin.ií. potente.los depu*
.ativos.

mIÜ
^B_B_M___^_F

DEPURRTOL
flf,proi/rtd» pela flirertnrtj

¦' t.tnl (]* ..___* r\/i,llC^
•**_. ,0o "ilo../* J_rpMf« ,

mui

SL/AS VANTAGENS
As vanUR.n _ tle.._e pnder.iii. ilcpurauvo e anil.svphihtico nSo

multas e ipulquet dcllis ti» per si o 1..111.1 stipetloi a tpialt|Uer ou-
tio preparado i-onn eneie Viunoi 110 entanto mencionai as principàes
Substitui! nuiilquei nutro iratiimrnto ^.Í^So^
nlieclilu O06 e 914 » 1* irii.,ò;._ e liuccçOei. ni.icwi.ie», ptocessos ve>
Iii... i|ti. todns <lr»_ni Hiteil-i (Ir «1 pnr iiiconiiundos, iiie(lif__e_ r do-
loroso., desde <jue ue limem pHu PEPUUATOL
\3ft enr niirioiim Qu"n dcsconl.-ce os «nrrificio- que fni todn
11 .ü Sn |l|ll(|dllV() fc,,„Hii. qiie nn.U dutonie mezes u tomar um
purgante . ijtir tticoniiiii.ilos t> qne . ..Iiiff.ili.i. pitin quem precisa
sin1 E alem disso mezes n tomai um purgante, ecom ngorosns die-
las, sú isso (qtiiiii.ln nutra Cimün nSo tivcsie para c-Uri-gai u oigams
mo), em que entatlo de fraqueza ficaria o doente" Calcule'Be,.,
Nin Ipr iIiMj ocnori-il 0lllra vantagem «'«¦ grande valor, visto que«d II ICi UiriH rspcritl' „ medicamento em si nio exige dieta, mas
_|..n is n doença rm rertos casos de bastante suavidade, devendo o
doente iibslet-ie simplesmente ile salgaiL*. pirantes, brindas nlcnoli
ra. ou esplrltuouis Era caso «Ir simples pteventivo ou de manilesla
cf.es ligeiras, ni» tem neces-Uilnde deve abstet de qualquer coi»a, po
ileiulu usm de tudo
Nin Ur cjlm. ° m,e c af •¦"¦•* ¦"'•"'de vantagem para as pessoasi"_U I Cl SrlIHlt ,|„r u,r ie'pujjrnam tomai teinedtos Sâo pequenas
pílulas que ce tomam faciliiiniur com um gole de apua
i„, ,., , im dorme, fazendo desappareccr
lífl? 0 S|l|ietlle f O l)t.llfStdl cm hrevaá dores e torturas de ca
beca, dores iieio corpo, placas e chatas provenientes do mesmo mal
As melhorai, tornam-se bastante sensíveis loto no fim do primeiro
tubo 011 110 decnrm do segundo
c nnrlalil Tudo geme embuta de andar com frascos devidtonn
í cl IKlililll nlgibelra, que além .Ir teiem o ruço de se partirem
tém anula o inconveniente de se minarem Incomuiodos O LiliPU*
KATOl-vae ncondlclnnado em peqneninhs tubos que andam per lei-
lamente:, vontade até uu ulgihelra rln colide
_m in_ll.r_,._l l"" ."<-* nunca pet.l.'as .nas boas propnedadeí.nemJCI illtlltr.it. ri com o tempo nem com .. clima, pôde sei tomado

mu qualquei estnçSti ou época do anno
».- 1 ., . . .. . supplenientares, como bo-
Niio necessitar tlc outros tratamentos c.h.eího» e lugarejos mer-
cuiiaes, pós, pomadas e águas para lavagens, visto que o mal esta
nu sangue e purificado este pelo DEPUKAlOL nada mais precisa
paia que desãppareçn poi completo

. , . . sem n mais ligeira per-Percorrer todo o organismo (Io doente tmbaçno _ ir com a cor-
rente circulatória, ou seia com o sangue, a toda a parte ficado, pul-
mões, cérebro, garganta, órgãos geniues, braços, perna., e emíini,
a todas a . vísceras!exterminando o terrível agente da . vplidis Numa
palavra- 11 DEPURATOt. é ti unico medicamento que trata ecdraa
svphiiis çetn o mais levo incominoi!.. para o doente, sem que este
preciso tirar algum tempo ao seu horário', visto que pode andur nas
suas occupaçf.es habittiaes e _ sua vontade c sem que seja «plura-
do, visio que gasla pouco dinlieiioe com indo .1 proveito. Alem de
indo isto, é inieirhmentè tnofleiisivo

Que o use quem nelle #vei confiança e que soflra egasiesem pro-
veitoquem delle duvidai 1

O DEHURÃTOl. encontra-se 11 venda em todas boas pliarmacias
e drogarias.

Tubo eom .-,; pilula?, 8 a 10 dias de tratamento, 5Í000, pelo cor-
reiomais S_|uo; ., tubos 13J500, pelo correio mais $boo.

DEPOSITO GERAL: PMABMACIA TAVARES

Praça Tiradenles, 62 — Kio de Janeiro

lIBf^V* V*_/ / mmjSaÊLW. ____________________B^____-_W_t______________S___! Ü? .__._-______________flJ___ill__!_i*___

LOTERIA
DE

PAULO
Oaranl il.i ".'¦'¦. çoverno do

Estado

Amanhã Amanha

Por i$Soo

Bilhetes ;'t venda em todas
as cas.is Iotericas do Estado.

A' AMEI .ICANA t ,. casa
que mais llm cíihvém para V Ex.
lazer as suas compras, pela ni.ili-
liila-le do- preços e gíiinilü varie-
datle de artigos no seu colos-al
stocl;! Os nossos artigos,', marca*
.los com um limitado lucro, facili.
tam a venda .Io nosso slod;, tres
vo.es por anno !!! — Urtigiitiyunn, 00

m
Moveis e tapeçarias

— RUA S. JOSÉ' —

Teleph. 5.324 C.

Pensão Mineira
15, AVENIDA CENTRAL, 15
-PENSÃO MOSS—

252, Rua Haddock Lobo, 252
Completamente reformadas

e aúgmetitadas, acham-se de
• ¦ i»novo aptas para satisfazerem a

sua numerosa clientela, queen-
contrará nestes esiabelecimen-
tos de r ordem todo o con-
lor to e uma excellénte cozi-
nha, a par de sua magnífica
situação.

Diárias de 5$ooo e 6_t>ooo.

HOTEL limu
O maior e mais importante du
lirasil. Occupar.do a melhor si-

tuacão da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electrico»
'¦'requencia annual dc ÜU.IIÜU clien-
i?. Diária completa, a partir ae

108000,

End. Teleg. -- AVENIDA
HIO Dl. .lANIÍIIUI

Srufa Bahiana
A ultima palavra em cozi-

nha ú moda do aorte, pois não
leme competidores, especial-
mente em petisqueiras á por-
tugueza.

Gêneros e vinhos de V qua-
l idade.

Praça Tiradentes n. 71
¦ »-.¦-.-

Telep. 4.185 Central
Aberto até 1 hora da manhã

Malas
A Mala Chincza,. :í rua dn Lavia.lio

n. 01, é a casa que mais barato venile,
«islo o grande surtimenl.i que tem; cliaim
a aUencão do* senhores viajante».

DINHEIRO
¦ Empresta-se sobre jóias,
3 roupas, iazemlas,metaes,
• pianos, e tudo que repre-

sente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TI_I.l-M'll()Nirr_n_NOItT_

(Aberto tlns 7 liorns dn
nuuiliâ iis 7 tia noite)

J. LIBERAL & C.

icterias da Capital Feileia
.•mpinhli di Lotaria» NioIirin

d» Imli
_lrnre Ac* imtilicim, «ob a fl «nl.

<«V _u do (invento fitlernl, k* 3 l|!i •
>o_ .alili.iilus k» 3 hora»; é rui

Visconde lie llulmiiilij. o. ii

AMANHA
34 (5 — 20*

Mim
Por IS _00 cm meios

tlrintlo c c.lranrilinatiii Inlerla
pira S Joio — Em Ir»* s«rU'lo_.

Sexta-feira, _2 de Junho; ú_ .'I
horas dn tarde o Habitado, 2)1 dc
junho, .it 11 horas da inanlui e i'i 1
da tardo — IWli—4'.
I" aorialo — 100:000..0(*0

3" ¦nrlein — 10V:OOS$000
.."«orlelo — 2»0:OOOÍOflO

Total do. tres prêmio. maiores

4Q0:000$000
Trecn do lulhelc inteiro 1G$ em

viücsiiiuis .SIM) ríis.

O., nedido. de bilhetun dn inte-
dor devem ser acompanhados tle
mais (Í0II ivis para o porte do Cor-
.'eio c diritfidos uos tiüciilcs ücraci
N'az.irctli & C„ rua do Otividoi
n. 91. caixa n. 817. Teleg. LUS-
Vl.l. c nu casa F. (¦uiiiiiin.es, Ho-
tario, 71, csiiiiinn do beco dns Can.
.¦ellas. eiiHii dn (*ni-.»i.> n • ''"•'

FLUXOSEDATINA
*im**M***m********************m

*mmla€cucc# aU,
útt**e§m*tttfic±
yMcmri Ç)&Me
JMtmJ:âmenculhi

it/> itUntburtMh
%w\m%rtWÜtoí

toda*
t>*0$_&*U*__t.

Grau Bar e Rotísserie Progresse
Lufgo dc S. Francisco de Paula il. 44

Tulcplionc Í).8I4 Norte
0 mais conloi lavei salão
1'rimurosa euznila.

Menu
Amanhã, ao almoço:

Mayonnaiso de. garoupa;
lloballo ao eiatiu.
Vatapá á bahiana
Oicllia com feijão branco

Cúütellas
Compr.ara-se do Monte de

Soccbrro e casar, dc penhores
e vendem-se jóias.

Avenida Passos n. 29.

ESTOMAtiO, FlfiADO E INTESTINOS
Dij»esl.Í05 ililliceis, nzia, gitstnics,

ciitcriles, piisãn tlc ventre, má.) Iiuli-
Io, ilòi- .' pnsn 110 cstoniago, vômitos,
dores de enbci;a', Çiuam-se i-i.m o
P.lixircüpoplicii tio prol. Dr. I-Ciucin
dc Abreu. A! venda nas boas pitar-
liiucias c drogarias ilu Hio c .los Ks-
lailns. — Dcpouln — IÜ, Ilua !• de
M.iH-0. 10. - llio.

Cabellos brancos

ou grisalhos liram pretos progressiva-
nieiiti: com a AUUÀ INDIANA E' o melli .r
preparado para .lar cur aos cabellos. As
tinturas cstittjrain e qucimiitri os cabellos,
Vnli'ii IlSüUO Una Sele de Setenibro u. Cl,
üiiieiiiia llubor e 1'ciTiuniirias.

LUSTRES
PARA

ELECTRICIDÃDE
1 SE__9

*¦¦"¦»*____*

<rk\> s^ T p c___s' o
Rua Sete de Setímbro, 161

CO RAÇÃO
Moléstias tio coração, coin lalla dc ar,

ransaco, livilropisias, pés inchados, palpi-
taçCcs, dores du lado esquerdo, rli, imia-
ti.iiioe syphilis do cotação, latéjaníento
das artérias do pescoço, snffocações. lo-
süís, cn.iocatdite., dilalaçòes ilus vasos
desapparecém com o unico especifico des-
col.eiin e APPROVADO l'ELA SAÚDE
1'lJlíLICA, 0 OÁnpipOEXOlJ Brilhantes
cuias! Keceitatlo pelas nulabiluladcs
médicas! •

Enciintra-se nas boas pliarmacias e
dro-tíirias. Granado &• rilhos — Utiu da
Uruguayana n, 91; Rio de Janeiro.

Restaurant onde sc reúnem as me-
Ihores lanuiias. Rigorosa escolha Iciln
diariamenle, em carnes, caçjis e leju-

•mes. Vinhos inipòriaçito .lo marcas
exclusivas da casa. Preços módicos.
HUA S. .I0SE', 8t — Telep. ' _.5l_ C.

is

Frango á caçadora
Filitt pique no iiiarengo.
Ignukis á la Romana.
Oslras frescas.
Primorosos vinhoi.

Ao jantar:

PH0SPH0R0S
P precisodom).
w a multidão

elegância força
o exito!

OLHO
PAU CERA

FABRICA deTECIDQSoe ARAME
e ESTAMPARIA de ZINCO 5®

BANC0S,MEZA5.CA0EIRAS,VIVEIROS PARA PASSA
ROS. ARAME PARA CERCAS E GALLINHElMQS

CARDÜSÜ& FUMU- HOSPÍCIO 108-RlO

A INOTRE D4IV1E DE PARIS
Grande venda
com desconto de
20 °10 em todas as

mercadorias

B^BS9__H__BBH____________H
/A

\SmW

xf.mw« W
j|| V/lm I /f 22'^ru8urt
/ll* " I 'Um/m. m ''"ll,! ,Cl"'! '

I ÍL.Wmmêi
 MB]

^ffi flIPli '¦:;¦:
•___tf_****____****l_F Hüíf T^ll AfíWÍW^ii^eÊ Ww! Us ln:t;'i

wflm I IfflW IrÊm lO ÍBfaflfflaífflí 'ns'C2Ji

1^1 L I Rfll I [iW/Jüi JB I _l!_r//l fcrltíM v'"s~*v.
JjLÍ» iJUPU^fi]^^^^^*V__^<l_^>. ""^'^

Ternos por
medida

• ui...

DEBILIDADE, NEURASTHENIA
CONSUMPCÂO, CHLOROSE
CONVALESCENÇA

Hémogfobíne

Deschiens
Todos os Médicos proclamam que este Ferro

vital do Sangue CURA SEMPRE. Restitue saúde, força,
belleza a todos. Muito superior á carne crua, aos
ferruginosos, etc.

VINHO, XAROPE
Exijam-sa as palavras DESCHIENS, PARIS (Pranoa).

A CULTUR. PHYSICA
Prol. Unéas Campcllo

(Ju.reis sc
iihils d sa-
.lios?

yuereis pos»
suir o vu-S*
Inistu (le"cu-
v.ilviil.i c cor-
rigir os vos-
'OS ilofcitos
pliysiiiis V

Malrietijae-
mi. tiasiillliis
Jo (_¦ ulr.i ile
Cultura 1'liy-
•ica, íi nm
llariio ile i._t>
•lano, :I8, ou
escrevei pe-
.liiiilo ns ap-
paruIhim tle
Cviniiaslica

der|iiiirte,i|iic
custam lUSc

125H0Ò, .nm p.-os de 1 ou _ l;.l»s, acon-
scllia.los por siitiimi.lailcs ineilítuis ileitii
capilal.

Am cncoiitrarcis tnmlicni Inliellii' parn
_ ymiuisticn súccii a :!s, alteres nu .l«i»
• S1.11.I..W" eom í molas t UÇ, regia
para O-terttcitis, cnm pequenos pesos, ti
«SfiCloios os nicius parii.ii.vossa ciilliua
pluvial. Vcií.leiii-st. litniheiti nas casa
Spinlsiiian. Stanrp c Hmliisn Vianna. Ile-
iiielli'in-sc imiiii ii inlenor tio paiz. Não
csipieçaes ila o.nservaçào ila vossu saúde;
pcüiprospeclos.

EÍ3ASSAGEMS
c exerci.ios taijlllént em domicilio-; allen-
tle-se a cliauiaitos iel. AH52 Central.

Admissão ás E. Polyteclinica, Militar e
Naval ai

0 EXTERNAT0 BOAVENTURA mantém um curso di
mathematica, a cargo do profeseor Dr. Tencrio de ai.
buquerque, ex-professor lia E. de Gusrra; e Drs. Sodré
da Gama o Octacilio Novaes da Silva, docentes da [,
Polytecttniea.

", ¦:'{

=»:
ASSEMBLE'A, 22 m

MlWÊ^á*çwA—

'PRCCioro Pf-EPARAOO
RftRA A CURA RADICAL
)EM POUCOS DIAS CAS

, 
'CREANÇAS e A0ULW

PUC URINAREM ..ICAMA'"ITO Garantido

Camisaria Especial
RUA DO OUVIDOR, 108

O maior sortimento dc camisas
dos melhores fabricantes

Especialidade em coliarinhos Inglezes de puro Unho

Temos a
de casimiras, sob medula,
COM DIREITO A 2, 3 E o
SORTEIOS por semana! e
muito., outros artigos de utili-
dade. Peçam prospectos a Bar-
bosa& Mello.—Rua do Hospi-
cio n. 154.

"Perolina
Esmalte

Preparado cflica;. para o cmbclleza-
mento ila pelle! Aformose.i n cutis, la-
zen.lo ilesnpparccer pm pouop tempo
quãíqúerííniinçbVe fõrntítido o rosto avel-
imlatlo o rescònilenilò moculailo
PREÇO.....  3$O0O
"PO' DÊ ARROZ PEROLINA"

Suave o embollezailor, é raais um pro-
dijíioso segredo ile Mme. Qucsmla!

InolVcnsivo completamente á pello, este
pó ile arroz reúne todos o< requisitos para
produzir o embeliezamento do rosto
PREÇO  /<!*iOOO

Vende-se cm Ioda. ns pharmacias e
pcrfuriiiirins daqui e dc S. Paulo.

Deposito .le-le o de outros preparados
para embeliezamento da pelle:

. RUA DA ASSEMBLE'A 123
1 'o andar, esquina do largo da Carioca

Agua Phyllis
Embeliezamento da eu tis

Mme. Julia Caldeiro
Aconselha o uso da Agua Phyllis n.
as pessoas qne. ainda mocas, te-

nliaiii o r.isln e o pescoço í.hrtigailn nu
niiiiicliiiili..., de iiniino ou saídas, e ás
senliorilás o uso da Agua Phyllis n 1,
que torna ,1 cnlis rosada, macia, sã,
evitando c.itvos, e.-pinhas alonnose-
ando a pc|le.

liste irulanicíito, nindn pouco co-
tiíiceíilo, e de nin el'1'eilo inarnvilhpsci,
sem egual, até hoje o unico elficnz, e
que não laz.it pelle eiiiiigüila ou lia-
cida.

Acham-se á venda na avenida Rio
Dranco u 183, 2U andar Telephone n.

7131-C—Preço IOíOOO.

Mme. Sophia-manicure.

ASTHMA
A cura só se obtém rom o cspeciRoo

desci.beito pelo Dr. King's Pnlmer, o
CAIlDIOGÜNOl., náo lailui nas aHecções
chiados no peilo, falta do ar, accessos
Drogaria Granado <_ Filhos, rua Uni-
jçüáyatia, ÜI, llio de Janeiro.

Vidro, C$000; pelo Correio, 8S500

Compesíre
Hoje :
Peixe do forno á portugueza.
Amanhã:
Colossal mocotó áCampestre.
Provem o af amado vinho
Anadia branco e tinto.

Rua dos Ourives 37.
Telep. 5.666 Norte

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, refrigerante, sem
aleooi

Cura fraqueza
Netiraslliema, fraqueza, cura rápida e
rnilu.al com as COITAS POTENCIAl.S do
Dr. Wilinnn; o elfeilo . imm.diaio ou
progressivo, scguntlo a dose. Vidro ;IS0ÜO
Itua Sele do Setembro 11. 01. Drogaria
lluber c Berriríi

Vcndtzm-se
loias a preços haratisslmos: na

rua Goucalves Dias 37

Joalheria Valentim
telephone u. MM - Central

Pó de arroz OUKA
Medicinal, adherente e per-

lumado. Laia 2_|iooo.
Perfumaria trlaiuo Pangel

Mme. De Mestre
PARTEIRA DIPLOMADA

•Participa .s suas Hxma... clientes que,
já de volia da sua viageiii, inslallou-se
na Praça da Republica 121, próximo 11
antiga Escola Noiinal, tintiõ iittende a
chainiiilos e recebe par|utienie_ cm
liensão.

JJ^ESPCUFICO INNOFFENSIVO-^
PODENDO SCfí PAPO AS CREANÇAS

Reprcsctitanle Max. Frankel — Rua 7 de Setembro n. 33,

Tuberculose
Ornais mndeinn e?perifi'0 que cura •

o STIÍNOI.I.NO, receitado eadiiiira.lu pelas
notabili.lades médicas ilo paiz e ila Ku-
ropa. Cicnlriíií os piilmiies, inata tu lill-
•rnlnos, dá vida c saúde ás pessoas Ira-
cas, anêmicas, .Ivspoplici". neurasllieni-
¦as'e fortalece _s nervos, danilo o vigor

da inoci.lade. DrhgaVia Craniido & Filhos,
rua UiURiláyaiiiiy.OI. Vidro .r.$; pelo cor-
reiõ, 7.Ç500. Cciitenàsile áltcstailus!

ASugam
na rua Gonçalves Dias 7, pri-
meiro andar, bons gabinetes
com luxuosa sala de espera.

Trata-se na casa chie de mo-
das LA MERVEILLE

Cliapéos de sol e bengalas
0 mais variado sorlimento encontra-
so na CASA IlARIlOSA, piaça Tua-
dentes 11. Ü, junto á Ciiuiisitria Pro-
êí'essu.

j>i is, _ Npsíii casa cobrem-se
cliapéos e laüem-so còiicorlói com
rapidez, e perleição.

GALLINHAS
DE RAÇA

GaMos Leghorn Americano,
Orpytigton preto e branco, a
12^000, na Circular da Penha.
Informações na Padaria Mi-
nerva.

• ¦*•'•¦_

iESCÒLA NOR MAU
"__SESSS»'?___íW-?W?,

Sob a .lirecção il„ |)r. Olavo 1'reiie Jii.tiior c 11 cargo ile distiniia iirciiiict
ctora e secretaria, l'unci:ioiia (X)MPl.:'l'AMHM'i; irpauido do cuhu úa ni|.-

.cs, uo l" lindar dn vasto edificio or.i ...-. 11;.11,1.1 p.l.i
CURSO NORMAL DE PREPARATÓRIOS

llritgnayaiia ..-I- e '2' ai. .aies-Tcle. ò.'-.-- C a suc.;àil leiniiiitwiiéile iihfor.
taiitc c.-la.ieleiMiii.íiil.. .le eiisin.i.

Este curso, o de maior IriVquniicia; o qiie mollior rcsilltado lein apie-i*n;
tado, o dc mais m.lavei corpo docente, acaba ib: adquirir ft inst-iHaros iuifor-
tniilcs g.iiiiiicles de Plnsicn, Clíiinicii e II. Nalural .In cx-líxlnrnaln \1p1110,
que, junln aos que já jV.issuia, a i..i'....i.i iippíiriillliiilü 1.OM0 Xli.NIUJI Ul'.
TKO para oprepan. Ilicirnm « jiralii:» .lesens almnii... eiílilinnas.

Além da reducção de mensalidadeJtitht quem semaíri-,
cuia lio inicio, tidirilitirèinas 'gratuitamente em nosso curso

primário os Irmãos de nossas dlninnas.

Comppa-se
qualquer quantidade de joins velhas

com oli sem pedras, de qualquer valor e
cattleltts tio «Monle de Soccurro.; paga-se
bem, na niaC.oiivuHcs Dias 11. _..

Joalheria Valentim
Telephone fllU Central

PELLES (BOA'S)
TARA SliNIIOUAS H SENHÓRITAS

Fnzem-so por medida, de aecordo com
o lillunó modelo o por preços convidativos.

Também se rilormam c so concertam
as capas, por pessoal habilitado para
tal fim. ,.if!

Aguardo, pois, a visita das Exmas. Ire-
guezas.

. Avenn.dMem de. Sá, Io2-Salomão Go-
ronsteii

Os que ileseonlieeeni o (pie si-
gnifiea o nome que encima estas
poucas liiilias, podem no primei-
ro momento julgar que se trhta ile
uma phrase eni voga ou que in-
dique uiiiíi iitillidade qualquer.
Não é assim.

O nome SANAGRYPPE pcrtçii-
ce a um niedie.iiiiento lionucopn-
lha obtido 1111 flora brasileira c
que gosa de propriedades tliera-
peutieas altamente coivsummiidas
na cura das constipações ou re.s-
friamentoa que se manifestam
com febres, calafrios, dores no
corpo eni geral, tosse com inflam-
macão da laryiigò, rouquidão,

etc.
O SANAGRYPPE tem ns pro-

priedades de abortar as eonstipa-
ções quando tomado á tempo, sen-
do de graude conveniência arma-
rem-se de um frasco na época em
que a 'jnfluenza é quasi epide-
mia.

Tem o SANAGRYPPE, entre os
seus collegas, a vantagem de não
exigir dieta alguma, gosando por
esse motivo de preferencia.

O preço de cada vidro é dc MIL
RE'IS apenas c encontra-se á
venda .nas TticHiores pliarmacias
du Dislriclo Federal e ilo interior.

IS
Svphiiis de qualquer gráo, muleslias

de pelle, manchas, eczenias, alterações,
dó sangue, dariltros, feridas rebelde.-,"beuniatismo chromco ou agudo, corri-
mentos, cuiam-so com a SPIROCIIE-
TINA, o verdadeiro tlbptiralfvo do sangue
allerado, desci.be.t.i pelo sábio Dr. \Vil-
liam ..reen. Droga.ia ...rami.f. <;• rilhos.
Rua Uriiiüiavaua, 01. Kio de Janeiro.
Vidro ÒSUOÚ.

Icarahy M\\
O recanto mais agradáveli

pittoresco i!a bahia do Rio il(
Janeiro. Rcstauranl à la carie,
Oiariadctid a t5í.ooo. Estiibé'
lecimento balneário coin praii
própria. Rua Dr. Nilo l'eç;miu
de 1 a 17 (Praia ilus Flexiis). A
2:. minutos, d;; eapitalTcl,49/.
Proprietários: N. Brandi_iG,

Leitura Portugueza
Aprêtiile-Se a I.Ef! em "ü lirtci

meia hoia) pela ARTE iiwraiillioiiJl
grande poeta ly_.11

— João de Deus —
Vonla.le r- inctnoriti c lo.lns npréJtfii

em ilu lii.-Oes*, lioiueii.s, senliuras .1 cru»*
cas. Explicndores: Saiu»- llnija c VtóellJ
Dragai S. Jo.-.'., %, •_!• ainlar.

Gêneros alimentícios
Preços baratissimos

Armazém Dragão
Largo da Segunda*
Feira.
Telephone, 775 Villa

Modista
Faz vcslíiio. por qualquer figunnotJJ

toda perleição; rapidez e proçui baniu-*
íiiiios. Itua t'.on.;.ilves Dias, 3i, <-"MI*
pela jotillieriã Valentim.

1K1XPII0..C 091 CLMilAI, _

Cabellos brancos
Uáae a brilluinlina nilWf

parn acastanlial-os. Frasco, ^
Veiule-sc nas seffuiiiles pcrWi
rias: Bnzih, Nunes, Garrafa W
tlc, Cirio, Hernianiiy e 1'iMfunMW
Lopes, .Niclhcroy, drogaria «¦
cellos.

GRANADO & <¦•

THEATRO LYRICO
Grande companhia italiana da opera co-

mica e operelas do Cav. G. CAKAC-
CIOLO

AMANHÃ AMANHA
Estréa

A opereta cm tres aclos

GEISHA
Mimosa Sam  EGLE A1.EARDI

Preços das localidades— Frisas,30S: ca-
marotes, _0J ; lautcuils o varandas, _S;
cadeiras. DÇ ; galerias numeradas, l$500.

Bilhetes .'i venda no cscriplnrio da
« Gazeta de Noticias t, rua do Ouvidor

in.104.

(.iDema-Theatro S. José
EniDiesa l-ASCIIOAI. SEtiKETO

Companhia nacional, luiiiladn em 1 de
julho de 1.111— Buec.;ão scenica do
actor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchestra, .luso Nunes.
A maior vietoria do theatro popular!

HOJE _=___== HOJE
Scgtinda-leira, lide junho de 1917

Coinmemoiai.ão da balallin de lliaçlittelo
Tres sessões—.A's 7, 8 :J/i o 10 1/*!
17», 18" c 19" reiuesenlações da zar-

znela cm d.ms actos o quatro quadros,
original de Vital Aza e liamos Carriou,
trailu.'i;ão de Azeredo Cíiiitinlio, musica
de li Ghani

OS LOBOS DOMAR
Suecesso extraordinário ! Suecesso !—

Peça hilariantissima e absolutamente fa-
tuiiiar.

O 1° aclo, em Madrid; o 2o, em Pi-
sueli—Actual idade. « Mise-en-scéne _do
actor Eduardo Vieira.

O.s cspeclaculos comcj;ain sempre pela
cxliihição .lc lihns cincmfatogrníiliicos

Amanhã c Iodas as noites- OS LOlíOS
DO WAlt.

CTl-^JfelINI-O-INJ
Coninanuia I.E0P0I.UO TR0ES

HOJE Scgunda-nüra HOJE
Em conimemoiação ao anniversario da

llatalha do lliacluiolo
« Soiiée » ás 8 e ás 10

Duas reprcicnlações da hcllissima co-
mediaIdl! Rosier

Traducção de EDIIAHDO CAIÍIIIDÓ
Lelirunõis, l.KOTOl.DO FROES; Nellv

Rosier, 11ELMIRA 11'AI.MEIDA ; Clemeií-
cia, AMALIA CAPITAM.

Amanhã — Ultimas representações ile
KELLY ItOSIEIl. .

. Matinée » ás -l lioras.
Qliarlà-reirhr..ísliÕÜTÕRAS, dn satt-

doso coniediographo lTtAMIA JÚNIOR
AVISO — Não se acecitãm cnconimc-•^l^* uelo tt'le|)lioii5.

THEATRO RECREIO
Empresa JOSÉ' LOUREIRO

Companhia dc operelas n revísitis — Di-
rocçào HENRIQUE ALVES

HOJE — As 8 112- HOJE
HEXITA DE GALA

0 maior exilo da companhia
A operela em Ires actosMercado de Muchachas

0 papel de Cessy, pelaaciriz ADRIANA
NORONHA.

lindados caracleiislic.s nos 1° c 2o aclos
pelo- notáveis t_iilai.n..s inglezes DAR-
HINGTON AND Ml.S DIKI.NS.

Esplendido dòsénipeiilío por toda acompanhia.
Direcção musical do maestro JULIOCRIS-
TO II AL.

Preços: Cmnaroles e frizas, 20$; lo-
gares dislinclos, IIS ; cadeiras 2$; nu-meradas, IS5QQ ;';gèriiçs; 1}>ÜOO.

Amanhã, á noite, as 8 I/2-MERCAD0
Dl! MLCIIALIIAS.

A seguir- VER E AMAR, Otçe ori-
filial i'.c Bastos Tigre.

THEATRO REPUBLICA,
Empresa OLIVEIRA 4 t|

Companhia Ivrica italiana I;1';1''11..1,.'1!!;.
Loilil-Muestro. Cav, AltlullOf >1

' 
GEI.IS

HOJE-A's85M-H0JB
A'Uperadoniaeslroi:Alll.OSuOJll^

_1.0
rai,1adap..rRerginnas,liiV^O|5

Feilérici, Mario Pnilie.rü, lion, •».
Marchosini e llarocini. ,

COros—ttaiiilii;ciiis_ciia-H«"a,!°-

Em ensaios—N..RMA.' 
1. ¦ .¦'ii. ¦ tm

Preços: Erizas e cama 'ule», -"; ;
tciiilsebitlKües,^; «iIl'"''is' ',! r

leriil o geral, l$"""- _
,l_ eni ;,li*

Qtiiula-reira, .r.matiníe;.» ' .'' «
ein favor das victimas do te??f.
ma du Carioca.

"¦*¥!


