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! EXPEDIENTE
Percorrem, i. sorvico «lesta íollia.

os Estudos do Norte, Centro e Sul,
os noflso.i viajantes Lourenço 1'ln-
«.¦líio Cuiupozniui, Pedro llnptista
«la Silva e hiiix ile .Mattos Neves.
pnra os «nines pedimos a boa von-
tnile tios nossos amigos o ansi-
íliiiiiites.

caso, e aprovei.éniòs dando graças a
Deus por não nos custar „o cara a
lição.

Gil VIDAL

ais una Hoao ua
si

"A 
guerra — lemos emi 'Lo

Teníps" — está fazendo a educação
<!e todo o mundo: ensina uma nova
tirir: militar aos estados-maiores;
novos processos á industria, tanto á
«io listado, .como ú particular; revela,
eniíiin, ás administrações civis o me-
llii.r modo de administrar.-' Na Fran-
ça. a administração, até á guerra,
resentia-se inuito do bttrocralisníõ. A

papelada embaraçava a marcha dos
negócios públicos, retardando-a até
nos momentos em eme se torna mais
precisa a promptidao e presteza da
acção (lo «Eslado. Os funecionarios
«lc mais elevada categoria apegados
á roíina hesitavam' deante de qual-
«_nr innovação. 

"N'ão 
so moviam da

torre de marfim, e evitavam "to.lo

contacto eom as gentes e com os fa-
cios'1. líssc hioclo de desempenhar as
firncções publicas era muito tavora-
vel ás "intelligencias preguiçosas e ás
vontades fracas'. Um pouco dc roti-
i;a administrativa, um pouco de co-
zinha eleitoral, muita mallcabilidade,
tim -tanto de sccpticisino. a habilidade j
«lc ausentar-se opportuna e pronosi-'adamente 

para deixar as iniciativas
perigosas a outros ou aos inferiores,
a arte de usar «lo telephone antes de
ousar a mais minúscula decisão, isto
bastava para assegurar unia boa car-
reira nas prefeituras; e se a todo
esse "savoir fairc" se atilava o favor

Traços cia
¦

»¦¦' ' ¦ ' -*m *

Pois, meus amigos, se cu fosse da
Academia, já o meu voto, para uma das
próximas eleições, estaria hypotiircado
ao, dr. Aiaúlpho Nápoles dc Paiva.

Por que não applaudir a escolha
«lesse sympathico juiz, exemplo de vir-
tudes publica?, de qm. a magistratura
se enno.brccc, e um dos trezentos diios
do Gedeão, a quem, nesta cidade dc
políticos, commérciantes o maldizentcs,
ficou o enca.ri-0 de inanter as gloria!*,
da pura elegância masculina e o presa-
gio da tesoura do Brandão?

— O Dr. "Ataiilplio 'não 
tem um livro

di literaturaI Nunca escreveu contos,
nem clironicás, nem versos, nem arti-
gos, nem comédias I Fez uma única
conferência! Não pôde, por isso, ser da
Academia I

E' o que se d;*,
Eu levanto o mou protesto, em nome

do bom senso o dos precedentes: eni
nome dn bom senso, porque pôde haver
mais arte numa sentença «loque nuiiiso-
neto; em nome dos precedentes, porque
existem, naquelle desejado cchaculo de
glorias pátrias, muitos representantes
de todas as idéas, que não perlustraram
o dieciouario de rimas, nem beberam
em Herculano ou no sr. •** irzcdcllo,
Corrêa as boas regras da fôrma e ^U)
estylo.

Como ninguém ignora, a Academia
;.'m adoptarlo para a nomeação «los
seus membros o critério chamado do,3
expoentes ou dos cumes, Em virtude
desse, critério, ella chama ao sou selo,
quando isso lhe parece acerta lo, aquel-
les indivíduos que, não tendo nomeada

communhão é que para cila sejam ad-
n.itlidos 05 escriptores mais perfeitos,
aquelles que menos erraram, porque
tenham sido os que menos escreveram.
Mas o ideal 6 a Academia dos abso-
latamente impeccaveis.

Nestas condições, porque a exigência
regulamentar do livro? Ella é tão
absurda, repetimos, que a própria Aca-
(temia a põe de parte.

E só assim podemos, rcalmciítc, che-
gar á Academia dos escriptores com-
plctamente perfeitos, isto í: daquelles
que nunca escreveram,

Como quer que seja, eu, se fosse
acadêmico, votaria agora no dr. Ataiilplio
Nápoles dc Paiva,

¦ ' , . Costa REGO.

Topísos & Noticias
o tii.uí-o

Em matéria dc tempo, o domingo ile lum-tem foi indo. Durante o dia fez algum ca-lor, apezar ,la chuva qm. caiu pela manhã.A temperatura òsclllo.. entre 21^,7 c 2S°,a.

HOJE
Esta ilo serviço na repartição central dcPolicia o _," delegado auxiliar.

A enrno
" l\ira a carne bovin.1 posta hoje cm .'.on-
sumo nesta capital, foram aflixados pelosmarchantes uu entreposto ile S. D'ogo; os
preços de Ciro e Sjoo, ¦leveiiilo sir co-
brado ao publico o máximo de $700.Carneiro, i$Sooj porco, i$i;50 a i$350,
c v lc !;., Sfioo a S8bo.

Para quem quizer
meaitâp...

ou o parentesco de um homem im
pertante na política, o problema pes-
soai estava brilhantemente resolvido."

Taes .hábitos e processos que reina-
ram em iodos os serviços públicos,
inclusive os militares, a qttc se re-
unia a indisciplina no pequeno fun-
ccíonalisnío, quasi são fataes á Fran-
ça. São os próprios francezes que ó
dizem, accrescciitatnlo que sú salva-
ram a França as virtudes guerreiras
tio seu. povo. Auora es*_j_.ratii ¦ ellcí
que sejam devidament-* jjttqJHÍta'(U£
ar> duras lições da guerra. 

'J.i-a 
ad-

nímistração £ outra. iA situação cx-
ccpcional, -que ;.a administwnjflo fran-
ceza ora atravessa, ;a«cstá obrigando
a reíorjuar-se, operando aov-mesmo
fcrnrpb "a* solcsção «no funcciôiialismo' |
peià revelaçãrrdas capacidades. Sairá

propriamente de literatos,
comtudo, um ramo da cului
fica, arlistica, jurídica o ai.

Esse critério tem dado
consagração de algumas in
.Mas .'¦ indiscutível qúe, por
elle permitíiu que figurass.
demia, hotir.uido-a, homens
sr. Pedro Lessa.

Um ligeiro esforço de ir
milíe que se recordem .*m do:
os acadêmicos cujas eleições

O governo resolveu afinal fazer cer-
tas concessões ã Conferência Algodoci-
ra, a reunir-se em junho próximo. O
Ministério do Interior cedeu algumas
dependências da Bibliothcca Nacional
para a reunião dos membros da Confe-
rencia, c exposição do produetos do ai-
godão; e os da. Fazenda e Viação vão
providenciar para o transporte gralui-
ío, pelo Lloyd e pelas estradas de ferro
federaes, de objectos a cila destinados.

Já c alguma coisa. Como se sabe, o
governo estava tanto ou quanto desin-
teressado dessa Conferência, porque,
num periodo «oino • actual, não podia
despender nenhuma quantia para auxi-
lial-a. O governo não queria incorrer
nas mesmas faltas dos que, a pretexto
de custear essas reuniões, não tinham
conseguido senão jogar fora alguns con-
tos do. réis sem nenhum resultado im-
mediato ou remoto para a lavoura e a
industria.

Mas, como íontos os primeiros a
lembrar, não é somente eom dinheiro
que sc pôde promover um auxilio cííi-
caz a reuniões dessa natureza. A con-
Cessão dos transportes gratuitos e a do
serviço dos telegraplios são favores th.

pitnutps | p-*ría monta que, sem prejudicarem as
•.ais in-1 r*"»'''1!". publicas, facilitam grandemente

presentam,
i scicuti-

militar,
.argeiu ã
iocriiJí-dcs.
...itro lado,

na Aca-,
ator do

"una per-

apuhui.r' da terrível prova. Mais i."nüò coi
acção e menos expediente ou -menos , b sabre,
papelada. Mais liberdade aos fim- j irmão",
ccionarios, mais autonomia com a ; "iPiilros
correspondente responsabilidade. t''0".- 0 :

ijá são considerados melhores jire-1 !a;
feitos os que mais se servem do au-
lomovel official para sc transporta''
rem a todos os recantos do 'depàrta-
incuto, de conimiina c:u cómniiiiia.'assistindo á chegada dos feridos,
dos refugiados", ,dos .prisioneiros, in*
terrogando as commlüsões (te abaste-
cimento «.lo yivères c nntiiiçõcs, sub-
stitiündo a papelada doa relatórios
pela investigação local, ".l'ençjiiête "siír

plare",'.*_os ouvidos abertos ás reçla-
niaçõis,' a ¦ atleução sempre desperta-
da, i'"à vontade sempre . prompta".
Elogiando o prefeito de Naiiey, disse
(Ic-llé "Le Journal": "Faz o seu of fi-
cio de administrador natural c sim-
plcsrhcntc, com horror aos papeis c
ao protocollo, "Il*-va le long Adi
rou tes ... e nestas -palavras _ esta
todo o segredo da, bi5a administra-
cão. **• Reproduzindo-o conceito do
collega, ".[.e'l|l\-'mps'*proseo'iie"':" "Fa-

z. r amar ti Republica; tontan.iõ-a"- vi-
sivel, presente, clirectamente accessi-"1;

teressarain, e que sãó nn-._adenia os
.sc.ita -cxpotiit-s ou cuit-ti?.",*&_, si*. Austrcgcsilo i seir>.._à-.tViil» ym
o_{pocnte da clinica medica. Poucos,
como elle, a*" possuem :5.o •^.«Spíjada^e'
rendosa.- *> .'*-". s

' O sr. Dantas Barreto," embora iiri-
lhanlü escriptor, é o delegado da es-
pada, cujo papcT na litara'¦.'*«_¦ do- llrasil
não data dé hoje, mas .'-..s tempos tia-
quelle celebre poeta qu- achava que

! os trabalhos da Confcrcii cia em que sc |
produ-Itratará da situação dc uni üo

eUis de niaij^ íi.ruro dd paiz",
-Résíaque os promotores da Confe-
rencia,.saibam utilizar bem ós favores-govcrnairicntaes.

Continua desvalorizada a moeda
nacional, etn relação á moeda das
demais nações. No sabbado, as cota-
ções fecharam a n s|8 sobre Lon-
dres, á vista, cxigiiv.lo-se os seguin-
tes valores: para a libra, íotfrjoo; para
o franco, $/.|o; para o marco, çí-Jo;
para a lira, "56pi; 

para i$ooo froies,
3$o8i; paia a peseta hespanhola.-fSSS; 

para o dòllar, ^$4J3.«Convém que os leitores que costil-
mam ser rebeldes á contemplação dos
niuneros, embora com algum sacrifi-
cio de seu espiriío, meditem na im-
¦pprtancia dos algari.-xnos acima c
ainda do mais que vamos dizer-lhes.

ili' de itiniai iniqüidade revoltante
que sejamos todos obrigados a assis-
tir á depreciação da moeda nacional,
quando os paizes que nol-a impõem
não tèm absolutamente na quadra
actual sensíveis vantagens econômicas
sobre o llrasil!

Tomemos para -padrão, momenta-
neò, dos valores a-moedados, os Es-
lados Unidos, qne é. parece-nos, o
paiz único em condições de, presen-
temente, fornecer o estalão compara-
tivo das moedas cm circulação pelomundo.

Naquelia grande Republica, o ouro
allemão, írauccz, inglez, austríaco e
italiano, no final de março, aceusava
sensível desvalorização, Abi vão in-
formes colhidos, que são .muito in-
teressantes:

'Cem marcos, ouro, (moeda alie-
rnã), que em ifi de julho de i_)i..
(quinze dias antes -de rebentar a
guerra) valiam 99,67, valiam cm _t
de março ultimo apenas 74,71. A
queda foi de 24,9o, e ella foi-se dali-
do gradualmente^ mas persistcntc.-ncti-
te, até chegar liuuelle extremo, que
ainda não c, já se vê, o ponto final.

Os 100 francos, ouro, (moeda fran-
ceza), eram representados'nos Esta-
dos Unidos, cm 16 de julho de 1CJ14,
por 100.1.7.

(Era bastante lisonjeira, nessa data,
a situação da moeda françeza, mai.*,
valiosa do que a americana mesmo
dentro dos 

"Estados 
Unidos. Pois om

21 de março .ultimo o valor dos cem
francos tinha caído -para "*fír,i~. 

O
prejuízo «_ já de 13,10 por 100
francos!

As cem libras, ouro, (moeda ingje-
za), que taml.cm tinham esplendida
colação em Ki de julho de iy:.|, pois
gozavam do valor de 100,19,, caíram
em 21 de maré,-, para líü.üi, ou seja
o prejuízo de -',17.

•As cem liras italianas apenas valem
lioje nos*"l'-.stados Unidos 6S. e a co-
rôa austríaca foní o -prejuízo dc
38,7õ %,

iií'. pois. geral a qucJa dos valores j c>timocdados de iodos esses . .paizes','
mçjsmó dos que, por suas .mais nota-
viis e favoráveis condições ècòiionii-
cas,'como a Inglaterra e a-França,
gozavam de grande superioi-iiladj* s.i

riars, otitrora cobertas de arvores Iu-
xuriantes. Avaliando-se a significação
qiie Iem para o clima a maior ou menor
abundância de arvores, e excluindo
mesmo a idéa de riqueza, pode-sc medir
o. alcance de, sua derrubada. Porque a
arvore è indispensável a própria orea-
ção de nuvens feitas á custa da água
que da terra se exala .pela transpira-
Ção das folhas, e depois volta sob a
forma de chuvas que vim fertilizar o
solo e favorecer as colheitas. Isso si-
(.fiifica que a floresta além de repre-
sentar por si uni cabedal, fomenta ou-
Iras tantas riquezas que a eirciimdam:
não será preciso assim cxallar-'lic a im-
pôrtancia. Seria bom porianto que de
'.una vez por todas o legislativo resol-
vesse o problema.

Essa questão florestal não é senão
11:11 caso particular do que em geral se
observa para toda a riqueza brasileira,
falta de leis que a defendam da
espoliação, sobretudo feita pelas empre-
sas estrangeiras. A verdade insofis-
inavel hoje cm dia com relação ás fio-
1'esr.as, lambem o é para um numero
iífinrlo de cabedaes, ouiros que não
í tido* sorte egual ao ouro nos tempos
do Brasil Colônia, canalizado eni mas-
Sil para a metrópole portugueza, como
agora o são aquelles para outras metro-
poles industriaes.

__mmaaas*xs atr.
Administração, Norte, 3,-92.

O MOMEHTTO _l--S-ü'_f_0_l?____.XT

Com o presidente da Republica c=!r>
vc..-liontcm cm longa conferência, quedurou das 3 i|_> ás 6 da Urdo. o sr.Lauro Müller, ministro do Kxlefior,

-. I bre-asl.rê-as demais nações.
.-4. eV tendência, filha legítima das cir-

! cuhistaiicias geraes. í para que mais
, sc accentuc a queda daquelles *,*alo-

res. Para isso é sufficieritissinio fa-
ctor o pi-i.longameiiio.ila guei,.-• r.clo,

Foi descoberta no Chile uma jazida j 
'lue cila CUSta c pílos constantes re-

de.'petróleo; Os respectivos trabalhos (cursos .1.1 crc.lik.. que impõe. Basta
de' perfuração c-.t,ior sni lo feitos com ! 

'4. &S"iníc, informação para se apre-
eeo-

1

vel; ailmiui^traí nulo aos próprios
legares attender aos votos rias popit-
lações, inspira-iulu rsõs habilimtes dos
legares percorridos o 'gasto da acção
e da iniciaiiva; será unia tkts lições
,íb gueir..." !•; a.i.lita: "B' verdade
.que poderíamos ter começado mais
clMii e que, ahi lambem, outros nos
tomaram a^ dcatiteira." Pronunciando
.111 discurso cm Roanne om if*«j5 (é
linda ''Lc Tenipá" que refere), Wal-
lèclc-Hotissean contou o seguinte'.
'-'xisteni, 

en re r-s nossos vizinhos'd o
Lísto i;os alleinã-Sli fttuccioiiarios
q i ¦ ej-rfespondeni quasi aos rossos
s ib-prçiiiLos.' 'J'é:n 

um «jrricna.lo dt-
.-*-_.,

Osivaldo Cr :
o

o sr-;.- Rodrigo Octavio,
O caso mais typico,

ó o do si*. Jacçguay,-
Marto, logo a Acadcn
substituto- o' poeta Gou
antigo alunino da"" Ksc.

O "critério -O'.*, a dou!
les eslá, pois, em ft

com
bem pouco vi-

noticia de que

a o livro •',-: l.ombrcaj* .com
nem cora o sabre do «chamal-o

I grande actividad
expoentes poiliriam ser cila-1 verá qtiçiri não

da prophy-' aquelle paiz está aproveitando a mina1
sr. Lauro Müller, da astucia; j c obtendo magníficos resultados. O i

e si mesmo.- 
j essencial é que cila seja realmente ri-

esse respeito, j quis|iina, com... referem os telegriun- j'«poente naval, baias.; j
i-.!lle' deu por | Compare-se o que se dá nos outros!

Andrade, | paizes com o qu,; se verifica no Bra-

ciar amplamente o .problema
nomico sob esse aspecto:

¦A França já contraiu tres empres-
limos de guerra; j.'i apnellou pára
todo o ouro francez, e as suas des-
•pesas cresceram de tal fôrma que,
tendo sido nos últimos cinco mezes
de 19.4 de õ.;'"'} milhões dc francos,
foram de 22.416 milhões no anno de

iea icceitaçao. . mc"zc3 |m
Nestas cifcutnstancias, >r que não ad-'

observar o curiosa facto
de que raro c o Ksía.lo da Republica•mttir a candidatura ', dr. Aiaúlpho -brasiifir.i

Nápoles de Paiva? n.n. tem ella «ic
mais extraordinário *., .

ira em que sc não tém desceber-

outros ja acceilos sob
mortalidade, nas vaga-
costuma abrir?

A iinica difficuldr.il
dr. Ataiilplio é a dc
resigne a entrar só.
11111 beneficia para
Jipderá sahal-á plegcndo-ao mesmo tem-
po o dr. Gottuzzo, • 1 quem todos re-
conhecem grandes aUributos* de escri-
pior, e nue de fãcto , é, na altura 

'cm

•quo se collocam 03 'èlhorís,

mais
ouro.

i (o minas de qualquer coisa.
: a de ; tantos Aqiii & o cobre, ali o. carvão,.. cúpula da im- .u,ralUe 0\pctrpic_, mais além o
pie a morte ali 1 i.;mi..t,.nt0, nl.n_...mfl noticia surgr de

, ,::¦-. ' ,. t que qualquer dessas minas esteja a sof-«la* eleição do ,írer exploração.

A ¦Academia g*.iar.'i
ccilo do livro. E' da s
(|ue o ' valor literário

;;ío * ínyoio
á unrgem. K

¦.'.confesso:

cio eonve-iUT-nte uma Iiabilaçno
,1tieial ir.oiles-.á, mas não c nisso.(]ii-

d!fferem dos «'tiõssos sub-preíiítos.
l>i-lhes o govff.iot uui carro solido,
dt is e.ivallus újctt^ÈèiSí-ia^li a maior
.ia-te do -IWivpo autÍ:iii«_^^&onunii-
na cm comnuina; o conselho muni-
cipal retine-sc jjiya rocebcl-os, os úe-
gi.eios qua pe.leiu 

"solução sfto-lhes
submetiidos ú ali. mesmo resolvidos
com a maior jSpidez." E concluo o
grando or;.n5 rç inipreifíp. em .qu .* _se

'nos deparou o assumpto comi que
lioje ..os- oecupámos: ••t„is a metitor
adniinislfação, e já o.s jjelhorcs fru-
tos de limu-d.esceílUglizaçãq razoável;"Xada 

ha alii qit(*ppssa-. renügnar ao
caracter francez, ou parçcer-llfí dlf-
fiei'.. .1*-' n^ijjetiiedo do bom sciuo^
secundo o (píM mn 

'coftimerciantã:

a\i.'.ai'a dirige swis negócios. Sónien-
te. s.-.-.ikiko. .. nós dormimos uni
pótíco. Algitinias vezes* é tão bom so-
filiar m,.-.a poltrona.. Mas. lá se vae
o sonho inundo se.-de.spcria.. 'T.e re-
vi i! cfeSse lc rcv'_". 

'.' •»_.

A.tJição, que se contem nesses
•fact-is e nas suas conseqüências, tião

* só para a Erança. ..*V"firoveiieni ;ii_i
«tambiai os'.paizes que., são admiuis-
Ira.!.:; coino ellâ antes que aceor.las-
*e, para inspirar-lhe nova orientação.
o r.larido do inilnigo a invadil-a.
Air.--, itetàos nós que estamos nesse

para ser aferido, íe:
prova do volume.

disse preconceito é
cila ...es:]., o CQ.locE
Aeadcníia faz pem.

'!*'.u, de minha par
cnthusiasta do nieriií. por exclusão. •

Sem duvida, '.ra;:'.- o dc uni ir.crilo
desconhecido, n:as sasirptivél de scr e:c-
_il.ic.itl?' . ¦

Pára melhor fri.:ar-':.'ie a carácteristi*
ca, pode-se figurar uai-i iijt.othcse: a de
dois licròcs ^do3 romances do Eça,
egualmentc famo OS, — Pacheco c o
conselheira •Aeaclo. 'Muitos confundem
a personalidade lestes honrados portu-
guezès. Kllcs er ni, entretanto, distin-
ctos-. Pacheco a .sui.r mn .iminenso ta-
If.ito, não revela lo": Accacib uma gran-
de mediocridade que*, se revelava a
ca li par-'\ Xo fmirlõ, uni c- oulro s.^
eqüivaliam; mas t.5ir deixavam no' pu-
blica a mesma . 11'prêstâo. Pacifico,, par
ilo reino, uão • ronui':*i,j.i nenhiiin dis-
curso; Accaclo i_sç'rc'-c'.L "a. . imprensa.
uni 111 crologio.

Colloeados ar fios deípite de vc.n cri-
tico dc literatura," era^^idèitte, que a

Imedipcridado d 
'Accacio 

ficaria paieil-
le pelo necrolo.Sa[- a6, palso, _ue jr fa-
leníõ de Pachc;o*subsistiria, Y"_í virtti-
de da olisiír.açlj.' :iri__u .%noio...!'a-.
checo tinha po ta-:'.!o,Vo-)n.-riio.-j)or cx-
clusão. ¦ ..-,- .-¦•¦ . ^ _ - "_
- Ora, não ha^g^u^i%ls^jppòttbâ
ao mérito par ísSuèüií-Tid Ijuc o*livro.
F,« comnium ..v,'f-se ttsi aittor dc muitos
.voium* S.cr ¦--..oimímo-il.* i'.yiit«-s erros.
E é .natural, ..íó.rque-^qtja.nlo' mais o

1 liais eJHÇio-tCf-i dc grrar.
¦ aremos-a concluir que

in-,ptccivi*el- é o aator
'-«-¦-csçrdvi"; ,E. o_ autor
: ibiifeççafei í "aquelle 

que
!*jl'. *.'*" '
cíe;. agora', a sua appliea-

.-m-ignore -qiiíí.á" Academia-
é tuna soci-í-lade de" eterip-tores- pcriei-,
los, ou que ín-js- sé. approximam da
perfeição. A-crença geral é .mesmo,
c.i por fura, que.os (|ue.C3'.ão li dentro
gozam da ,;:mníMtalidadtf* ''. •*-
-.Desse mcílp/^^Wtirtrss. da.illustre

"'- 
•*'_""' - 

* 
¦

_,._ T-V __. * " " -V "* i **¦-,.

iyi5 e o primeiro semestre de 19K1*Vf.--'-»tff! '*om ° <¦•'*-: se ve,'iric:l '•** B.ra-"'| custa já 15.48b milhões. So a pro-.M.niniia.--. sj], Qifcm se der ao trabalho de ler as .porção das despesas franeczas eo.iti-"-\ :s. 'i."-?00""'! collecções dos jornaes, nos ültitiios j ntiar a manter-se ella gaslará duran-
te o anno conrente, e por mez, tanto
quanto gastava durante todo o anno
antes da declaração de guerra!

lí,' evidente que as potências etivo-1-
virlas direitamente na grande lula
-procuram amparar-se mutuamente, ;:
ainda mais evidente é que á [ngla-
terra, porvcnlura a nação mais in-
teressáda no conflicto contra a Alie-
manha, tem cabido o -papel dc ban-
queira das suas aluadas. K' assim
que. 110 numero de concorrentes es-
trangeiros ao ultimo empréstimo
francez, a Inglaterra apparcccu com
(io-: milhões de trancos, não fignrail-
do as demais nações aluadas (Kits-
sia c Itália), porque nem o poderiam• fazer. Portugal ainda pôde acüdir á
França, .em dezembro ultimo, quandb
o empréstimo foi lançado, com qua-"tro 

c meio milhões de franco;-, o que
não poderá fazer agora quando a
França volta:- a lança.r novo empres-
timo de guerra, o que fatalmente se
realizará, além do de 72 niilhõi s des-
tinado a Marrocos, e que foi appro-
vado em fevereiro ultimo.

As emissões stfcccssivas de moeda

O ministro da Fazenda commtinicoti
ao srtt collega da pasta da Viação ha-
ver resolvido incumbir o dr. Carlos Pe-
reira, inspector interino do Povoa-
11 enlo do Solo, no listado dc Minas, a
fiscalizar 113 obras de construcção «le
casas para funcionários -da Delegacia
Fiscal na capital do referido, Estado.

De tempos em tempos, a nossa cidade
hospeda um certo numero dc indivi-
duos recohliccidauienlo perniciosos c
que, pelos seus usos mesmos, uão po-
ditni passar despercebidos. São 09 ci-
•Taiios. Em regra, não 'ba indivíduo ai-
guiíi, mulher ou homem, dessa raça,
que não seja iadravaz e queira apoderar-
se criminosamente da coisa alheia como
profissão habitual e cxdlusiva, apezar
do mascarada por occupnçôcs outras,
mas ainda e sempre illegaes ou, pelo
menos, illcgílimas.

Dc faclo, .ninguém ignora, porque' a
experiência tem já, com abundância,
evidenciado, que o cigano, commiiminen-
te, se offercce para ler a bnenadicha c
paticar serviços congêneres, afiei de
furtar e de roubar, conseguindo accesso
nas casas de nossas familias. Em resu-
iro: o cigano é um indivíduo pernicioso
e sobre esse facío não deve haver duas
opiniucs.

lias oceorre o seguinte: não obstan-
te a lil.cralidade extremada das nossas

i leis relativas a inimigração, facilitan-
| do-a de Iodos o.s modos, abrem ellas uma

excepção: proliibim a entrada, no paiz,
j dessa casta ruim c perigosa, vedando o
' aiisporte dc ciganos rio estrangeiro
I "ara os portos da "'.¦publica, 

inclusive
.s companhias dc navegação estran-

I geiras iiara os quacs, 110 caso da iu-

j observância, estabeleceram penalidades.
| Ora. por que razão sc não ha de lor-
[ nar effcctiva e, sobretudo, cfficaz. a

p.ohiliição legal ?
.. ¦..—-¦*i_h-a»M___a **_> an-i— ¦— I

Quercis apreeiiii1 Iioiii ê rmvn café? i
SC IMPAt-AIt)

~-nm2-7-*{}*l**$$)-^'Zr7>m~  ¦ !

O ministro da Fazenda autorizou 1
«"ransfcreiicia para o noiue dc João Fer-
r.indino Costa, fiel de armazem da Ai-
í-ind.Ra do Kio de Janeiro, dc Ires apo-

i liccs tle 1 :oooS cr.dn unia, du propric-1
j *i-LÜ«_. d-.* Jostí Joaquim dn. _A_ti.scca Fi-

lho c* que sc adir.!.. í.\'iuciüii;'.«l:i.> uai
Tliesouraria Coral do Thesouro Xacio-
nal, em garantia da fiança daquellc fun-
ccionario.

revolução na í fl] 9 \\ ã rillldila
Corasta que os insuper-ect^s entpegapam as

apmas sem condições

Kje^l^rel-AmgrírKInitn-loiih.min*!^^ ?«^_«W'_â-'.'*»
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A BATALHA

A MesofotamM, onde os ingleses, que sc (KÍtavam siliaihos cm Kut-
cl-Amara, acabam de capitular, depois dc uma heróica resistência de

cinco mezes.

À HÃ IRLANDA

Avisa-nos a Casa Colombo que Iem
aberta a sua exposição de inverno li-
qtlidando a preços muito reduzidos
todo "stock" de artigos para verão,
trrande venda excepcional nos Depar-
lamentos de arli.ios para meninos
jieiiinas. Lart-ai llislríbuição de ...
i -¦ ns e cliòcolálc,

Prosegue com exito
a pacificação

T.oiulros. .10 CA. TT.) —Prose-
suo com evito 11 pnciíien.ão ila Tf-
liintla. O edilicio dos correios tio
Dublin íoi incondiiulo. Jínmcrosos
revoltosos eni 1*11111 em noder ilus
tropas lccnes.

T.onilre,, SO (A. A.)—Xotieins
fio 11 II i 111 it Imra i> maudadits imbli-
bar i)i*l(i ííovorno dizem «iii» o "sinii
fein" Jiiu Coimollv, chefo dos re*
voluciimnrlos, eutrenou-se ils nu-
(()i*i(l;nii*s leKn.cs, diiniuloiKiiKlo a
ludi.

r.on<-i-cs, ao (A. A.) — yoti-
eins do Conte official, inibliciulas
pelos joriuies «In nmnlifi ,dizem
ÕUO o revolucionai io reter l-onrce,
sino havia sido proc.laitindo presi-
dento dn Uonublieii irlniiilczn, en-
l-recou-so Iioiitom ús autoridades
resistir ao atiique dn- foiça-, num.
Ieiíiics, por não (or clonientos para
diuliis tido teoverno parti stifÇoenr
o lovaiife.

Tiomlres, .'10 (A. .... — Todos
os .iornuos neoiipani-so dn situação
da Irlanda, sendo necordes cm re-
conhecei' nuo ás medidas do re-
pressão « ciierciu tomadas polo ro*
verno coiitni a revolução fomenta-
da nmiiicllii parte do paiz, pelos

pie ellc não se
Mas essa í ate
Academia, que |

ainda.' o p.rcctm-
,ia regra -interna
dum individ-ao,

que admillir a

jiutor escreve
j,'.Assi;n, • ch.
tanto mais
quanto men-
¦absolulanl :nt.
nunca escrev
'- Kssa a ;h

.ção.
Mão ha íi-'

Ao que. todos são accordes cm. aiíir-
mar, o petróleo descoberto, ainda o
outro .lia cm Alagoas c esplendido, c
as suas jazidas dão margem a grandes
lucros. Mas ninguém sc arrisca a apro-
vcital-as convenientemente; retraindo-
se os capitalistas, que tu.lo esperam da
acção dos governos,

Com o carvão dá-se mais ou menos
a mesma coisa, e daf-sc-á certamente
•ainda por muito tempo, até que os ca-
piialistas estrangeiros se resolvam a
comprar tudo quanto por abi existe a
resto de barato para auferirem depois
lucres colossacs.

Já não será tempo de que os capitães
nacionaes, lambem, se resolvam a -.les-
envoher-íc,' desenvolvendo . paraliela-
mente as fo.ntes de riqueza do paiz?

Pela lnspcçtoria de Obras contra as
Seccas Foi terminada, ultimamente, a
perluraç.io de um poço tubular na pro-
priedade "Itabalinga", dc fclippe lian-
diira «le Moura, no município de Assfi,
Kio Cirande do Norte.

A ngua é- de boa qualidade, com a
respectiva coluinna na altura máxima
de 11,11**0, estável a 8,11140.

No mesmo municipio ile Asíu csííÍ a
lnspcçtoria perfurando outros poços.:^-a?-»-«_-<?H_.

A administiuçao do Correio da Ma-
*..*¦!¦.. assim como todos os seus agentes
e viajantes, aeceita assignaturas para
1 «revista portugueza O Rosário, uma
ri-i* mais bem feitas publicações catho*'•Ms editadas em Portugal.

e j iiilniiaos da Iiiülaterra, «lernm .já
l" I os iiiolliores resultados, diniiinaii-

do di* um modo absoluto o movi-
mento. nue, segundo parece, foi

.* p r ovo c ii d o ovtenrpiiralieiviiieiue.
não encontrando, portanto, apoio
na opinião publica.

Ao que ouvimos, não tem o menor
fundamento o boato dc .que u sr. I.un-o
Müller se vá exonerar da pasla das He
Jftçües Exteriores.

S. ex. entrará em .cozo dc uma liceu-
ça que não será tão loii.ea como sc diz.

A guerra!... lii.i o cxcellente pre-
texto para o cpmiucrcio daqui, como
o de tolos o?, outros paizes neutros,
atjgnieiüar exageradamente o preço das
liiercadbfias.

Kingiieiii terá a pitcvilidade de negar
o íuiiriamenio' des.ic pretexto. Crise de
material, crise .Ie braços, cri.'.,, de
iiansportes -- a' crise", cnifini, em toda
a sua temível 'exUUião —'Ilido tende
a -iccentuar- a earest.a da \i,'a.

: Aproveitáiúlo csSas cTrciimsfáncias, os
comiiiercianles tèm imposto ao consu-
raiilor preços que estão evidentemente
fura de toda proporção de "equidade.

-Xão lia. iniuto tempo, ouvimos um
negociante bcmdizer»a horrível guerra
europeu, cniquanlo- contava alguns dos
excellentés negócios que fez, á .sua som-
bra. • Mas, so essa 'cbsse 

privilegiada
elnisegue lucros fabulosos, a grande
maioria, "o 

povo, cujos* interesses o Ks-
tado" tem obrigação de defender, é pre-
jf-fiicaJo, exploraíjo" c vai',"' aos poucos,
ctdeildb á miséria e á fome.

.Observando esse facto, quasi loJos
os governos têm tomado medidas pre-
veniivas: boas 011 mas, fêm-n/as to-
niádoi O nosso, porém, mantém-se
iinpassivel. Kntrelanto, talvez nenhum
paiz, tenha sido, como o Brasil, victíma"dá 

. ganância commercialista. ;
- Por que será que o governo não sc
move deante da necessidade do povo?

fiduejarjá fizeram reduzir, cm todos
os paizes conflagrados, a perçentá-
Bens miniinas. os lastros das respe-
ctivas emissões, faclo esse ,1 que
nem mesmo a Ijurlaterra fali,ou. Da
Allemanliá, nem vale a • pena falar:
pú.lo dizer-se que naquelia paiz lia'" 

I lioje cm circulação qtias» somente' 
papol-moeda. o que todavia é pouco
sensive-1 portiuc; isolado ¦ do resto do
imitido, aquelle império não (em
grandes encargos a liquidar 110 es-
traneeiro. e tem-se sóceprrido de re-
cursos exclusivamente nacionaes ¦ e
«ine presentemente põem em liom re-
levo a sua extraordinária e prodígio*
sa organização econômica.

Do exposto vê-se. pois, que. c^inti-.
do em manifesta depreciação o ouro
allemão, Jratieez, iiiglez e italiano,
nenhuma ra;:ão positiva, basearia sim-
.plesníóatc :;a ' economia brasileira,
justifica a otíída do nqfsa ..câmbio
até ás entrlstecedoras taxas em oue
elle se encontra. Todavia, o cambio
continua assim, para desv'e.llura na-
cional- c amar "".ira do commercio.
Porque? Porque foi deixado* éxeltt-
sivatnenle á mercê dos bancos estran-
creiros, que nos exploram, graças á
fraqueza dos nossos goveruaníes, que
ainda lhes otferecem o capital brasi-'
leiro que ciles empregam contra o
llrasil!

Pingos & Eespiüges
pnclio de Alagoas q*.ie
am a lmít iili-indanles

dc
r-> ijuanto
aas rela-

¦.informa mu des
na interior conthni
tVrjj, com lií'neíi_'iii para r\ lavoura.

Nio confundir as "eliuvas cnm heneticio
ccí*1! os "lleitcfiçios com clmva". l-.ssc-i s>
se tazem 110 lheatro ria Natureza !

*_•
D*u\ Social
Xcri hoje nc.MS.ío dc veri

ú-^sltmado no largo circ::!o
ç*p.!. a. c\, «1 Trabalho.

&roiraram-sc.llic ftrande* n-rínifrãíaçõo*? d(
riprít.». .-.cliando-se ciü-nrrciíatia da organí*
2-tvã'j dà* niosiuas uma co:nnií?são do pes
wf-rí^; do "Desvio", lim liomenagein ao T>'*a-

Ib.il.w, o Conselho Municipal reunir-sc-á
ivr.ro iiin expresso ile suspender .1 sc...ú.i.

! líra algumas repartiçõe., será olirigatorit
j«.» 

'íTnto facultativo.
*

* ¦'*.' A Câmara dará licença p:
cC-jío do «Mauricio ?

- - Qual nada ! A Cantara lá
ariur nor. aznrcs da justiça o 3
ro'** dc maior suecesso?

O ministro da Fazenda deu provi-
momo ao r^e-urso interposto peíã Com-
panhia de Seguros União dos 'Propric-
taçios. do acto da Recebcdoria do Dis-
iricío J-Vderal, qvtc lhe iinpoz a multa
de 20. ?|«- por não ter pano cjn tempo
o imposto sobre os seus ^dividendos.

lí' dc incontestável necessidade, seja'
resolvido quanto antes s> problema con-
c.-n.entç ás nois.ts florestas. Con&ti-
luem -lias nada menos do que uma im-
porlanlissiina riqueza' brasileira, que
abandonada ao capricho dc seus expio-
radores acabará não tardo por ser com-
plêtamcnte esbanjailã. Ao Estado cabe
assegurar .vdríesa desuas riquezas que
são a segurança única da nação. Como
o café, a borracha e. os demais produ-
ctos agrícolas do paiz, a fortuna rc-
preí-cníada pelas tão decantadas f-ores-
tas, i egualtiicnte .digna c iiicr.e_cdora
dos cuidados de nossos legisladores.

Qualquer pessoa que percorre o inte-
rior do paiz. sabe .1 drvastação ein que
sc encõiitraiii extensas faixas territo-

t: tola cie
*.*. "nume-

Da Kiia': "A suecessão .Io sr. Rivadavia
ai-iU vae dar sírios desgastos ao sr. Wen-
c-.dio, o espirito fraco que oa vae.veT.s
dr. politica, com um ponía»i>_ âingu.ar, .ií;-
rôiiaao Cattete."

¦v ponta*pe aevia ter sido sinsulanssimo :
o verbo C- que, apegar dc tudu, devia o=tar
r.o plural ; ou então a graninuticn ií que
(aÇhi Vietimn du ponta-pé.

Tclcsra.n.r.a do Piauliy :
"¦Cotilinúa a indigna ol.stritcção ío Con-

gr.*iso." -
-fÁstrücção ! Sim, sc.ilior : depois da

toorie do "hui", o Piauby civiliza-se.

Algaicm lê num vespertino o caso
cr-ean;,! qua fot encontrada no jardim
uma. casa em Uotafog.i e ohserva :

— _\n_s <iiie sorte de creança !
' •—- Scr ab ãtl do nada ? lí chamas isso sor

-- Certo. Perder semelhantes paes i

Cyrann & C-

Varias noticias
,,„

Em torno do Brasil e
os navios allemaes

' Paris, 30 (A. I!.) — O Temps oecupa-
sc em artigo de' funda .1.1 questão dos
navios allemãcs internados 'ein portos
brasileiro.; e analysa detalhadamente to-
das as vias abertas ao governo do Bra-
sil para cliegur ;i ac-inisição definitiva
ikfscs navios.

A profunda impressão causada pela
entrada dc Portugal na guerra, 

"du o
arliculisl.i, loriioii-se ainda maior pelo |
effeito da intiiuáção do presidente Wil-
son, que se apresentou em face .ia Al-
lematvha como r-.'pri'sen:anlc de toda a
America v. dos-outros paizes neutro*..
e pelas manifestações Jos principaes or-
•.'.los do A. B. Ci Tudo indica que a
questão dos navios será resolvida em
conformidade eom os direitos e leis bra-
süciras, c uão segundo a vontade da
rAlkmauh.i. São já sobejamente coube-
rida-, as pretei.çõYs allrmã*. sobre as
Republicas latinas da America e as in*
trigas tecidas no _U-_\;co.

Depende agora das Republicas do Xo-
vo Mundo o impedir a realização dos
planos tin império, o que consr_-;mrão
facilmente, desde que tomem tranca-
hlêlltc o partido que lias convém, de
maneira a poderem assegurar-se uma
paz estável, ao abrigo dos apcltitcs ger-
mímicos.

Loi,d, es. .;o •'.-.'. A.) — Dizem de
Qdessa ter sido descoberta em Constai;-
tiitopla unia grande conspiração, que li-
nha ,por fim assassinar o sultão e prin-
der iodos os seus ministros.

Londres, 30 (A. A.) — Chegam dç
Odessa novas noticias relativamente á
conspiração descoberta em Const.intino-
pia e que tinha por tini matar o sul- jtão.

Ksscs novos despachos dizem que o I
governo conseguiu, em tempo,' desço-
brir os planos dos conspiradores, pren- j
dendo ai.mis do-, chefes c mais in.pli- I
cados, entre os quacs encontram-se dois
príncipes imperiaes turcos, apontados
como principaes cabeças do movimento.

Petrogrado, 30 (A. IL) (Official) --
O inimigo bombardeou Sblolt ,: Borse-
inunde. "A oeste, de D; laslc rcpellimos
a offensiva inimiga.

Os allernães conseguiram recapturar
as trincheiras que lhes havíamos toma-
do a sudoeste do lago Naroez.

Xa região de Smorgon a artilheria
inimiga esteve ein grande actividade.

So mar Negro .puzemo..' a pique um
vapor e um veleiro inimigos.

Xo Caucaso rcpellimos, na ilireccáo
de Erzigbam, todos os ataques tentados
pelos turcos.

Paris, 30 (A. II.) — O Eclio de Pa-
ris, analysando a obra de Tamienberg,
na qual á Allemanha se attriblic a maior
parte da America *Io .r.i!,_.escreve:"Os apcltitcs dá Allemanha são ij-
limitados. Somente ,1 derrota poderá ti-
'•"¦-lhe a convicção que tem do scii-.di-

PORTUGAL

AINDA O INCÊNDIO DO
ARSENAL DE

MARINHA
Lisboa, 30. (A. A.) — \s autorija-

des policies puzcrani cm liberdade dois
subdiios allemaes que tinham sido pre-sos como acensados de terem posio fogo
ao Arsenal de Marinha.

Aquellás autoridades as-im procede-
ram por não terem encontrado provas
qive justificassem a accn-iaç,rio.

Os dois allemaes tendo oblido per-missão do governo, deverão dirigir-se
brevemente para a Hespanha,

Lisboa, 30 — (Correio da Manhã) —
O governo, dc accordo com o sr. Fer-
iiandcs Costa, titular da pasta do Fo-
men-.o, resolveu remodelar por com-
pleto a actual organização daquclle mi-
nisterio, introduzindo novos c impor-
tanies mcllioranicntos.

Lisboa, 30 - (Correio do. Manhã) —
Será dentro cm breva augmentado o
nunicro de enfermeiro.) da Marinha,
afim de atlender melhor as necessida-
des da guerra em que se acha empe-
nhado o paiz,

Lisboa, *o — (Correio da Manhã) —
Ainda hontem, tres senhoras de nacio-
nalidade allen-fi residentes no Porto,
solicitaram do gownio, por intermédio
rle suas autoridades ali. permanência
em território portuguez, allegando nara
isso diversas razões.

Acredita-se, entretanto, que o gover-
no não atíenderá aos pedidos feitos.

Lisboa, 30 — (Correio da Manhã) —
Coiism nesta capital que continuam
abertos os estabelecimento..) commer*
ei.ies e industriaes allemãcs de Guiné,
tendo o governo tomado providencias
enérgicas a respeito.

Lisboa, 30 — (A. II.) — Foi pes-
eada á entrada da barra mais uma mina
inimiga.

•Com t Je hoje, que por ordem das
autoridades "militares foi HesOrmida a
tiros de canhão, já se eleva .1 seis o
número de minas rocegadas nas proxi-
mid.ides ¦ do porlo.

reito sobre os domínios de outrem. K',
porém, preciso notar que, mesmo assim,
ella só se resignará a respeitar os que
a vencerem. Nessas cirennistancias. vim-
do-se impossibilitada de i.aier a França,
a Inglaterra e a Kussl.i, o continente
americano appàréccr-lhe-á como a Ter-
ra da Promissão. Os pacifistas ameri-
canos, recusando-se a romper com ella,
mostram que não têm largueza rle vis-
Ias, pois não voem que a ruptura é .1
própria condição ila paz no Movo Mun-
do."

Londres, 30 Cl. .-I.l — «Is jornaes
desta capital, noticiando a rendição do
general Townshctul, commandante das
tropas sitiadas em Kuf-el-Amara, elo-
gi.,111 a sua provada lieroicidadc, ener-
gia e sangue frio, rcsts.iiulo até o mo-
mento cm que h resistência íoi Intuía-
nameníc possivei.

DE VERDUN

O riolento duello do
artilheria

PARIS, 3o (A. H.)-(OIficial) _ NB*Beleiea, ao sul de Bischoots, na Argò-ne e ao norte La Harazée, ac.ões de arti-lheria particularmente vivas. Na regi.o
do Verdun, as nossas posições ao sul doHaudromout e nos sectores das immerlia-
ç3es de Cotesde-Meuse, do bosque d«sAvocourt e da colina 304, {oram violen-
lamente bombardeadas.

Em todos esses pontos contrabatemos
efíica-mente a artilheria inimiga. Canho-neamos na estação de H.udicourt umtrem, destruindo-lho numerosos 'va*.es

PARIS, 30 (A. H.) _ Commiinicaiio
ilus tj horas:

"Na região no sul de Lassigny, os al-lernàes, depois de vivo canlioneio, dirigi-ram hontem de noite uni pequeno aiaquo'
as nossas posições entre Allichea

-tW* .«

e Hamel. O inimiBo tomou pé num ele-

allemãcs,

raenio de trincheira, de onde foi logo <•:<.-
palio por um nosso contra-ataque."Na margem esquerda do Mosa, bom-bard.io no sector dc Avocourt e na re-
gião de Esnes. Hontem, ao cair do dia,os francer.es apoderaram-se de uma uin-cheira allemã ao norle dc Mort-Homme,
aprisionando cincoenta e tres
entre os quaes um official."Na msrijem direita do rio e no Woe-vrc, actividade iuiermittente da artilhe-
ria.

"Nos Vosges, o inimigo tentou, duran-
te a noite, tres acções de surpreia con.
ira as nossas trincheiras em Banadc.
Sapt, Tete de Faux c ao sul de Largi-
zen. Por toda a parte o inimigo foi re*
pfilÜdo com perdas."Um "ayiatik" foi obrigado a aterrar
no valle do Biesme, Argonne, depois dc
um ocit_-ia_c com o:; nossos aeroplanos.
Os dois officiacs que o tripulavam foram
feitos prisioneiros."^À~GÜÊRRA 

NO AR 1
tran rsQUAniMÚrA

PRAXCUZ.V VOA SO."¦"•IM. IIAVAXGÜ
Paris. 30 (A. II.) (Official) — Na

noite d.* eS para 29 uma esquadrilha
dc aeroplanos francezes bombardeou, cm
Hayange, 11.1 I.orena, uma usina inimiga,
que se achava em plena actividade, o
a lésto de Azannes, os acainpanient09
allemãcs. O ataque deu magnificos ro-
sultados. apezar do violentíssimo vento
que fazia,

I" este. o centésimo bombardeio le-
vado a effeito pela referida esquadrilha
de a\ i;ulor.'.s.

Londres, 30 OA. A.) — A C.ii.rii!
AV.e.í noticia que um Zeppelüu inecn-
diou-se, caindo cm Zeebrugge.

A Itália e os subditos
inimigos

,,. , ¦ {A, II.) — Foi hoje pi»blieailo o decreto autorizando o governe)a tomar contra os subditos '•*>•.'.,¦.£•*-.'
pessoas nu institniçSes, residentes cm
território inimigo, as medidas do re-
presalia que julgar necessárias. Iintr*
essas medidas figuram em primeiro lo-
gar a confiscação dc bens moveis e im-
moveis -pertencentes a indivíduos ou
agremiações que estiverem nas condi*
ções determinadas no decreto.

Os administradores dc taes proprle-
dades serão intimados a entrar com á
importância das respectivas rendas pari«v
unia caixa especial de defesa e a paga*,
todas as despesas decorrentes do pro*
cesso de cxccuçíio ou, se assi-m o prcíc*.
rirem, a entregar sommas e bens a uma
outra caixa denominada de Vigilância
que ficará sob a direcção dc uma com*
niissiío de industriaes e commerciantej
opportunamcnte nomeada pelo governo,

% I

,i
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Roma,
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ALLEMANHA-ESTADOS UNIDOS
¦Londres, .10. (.-/. A.) — Dc Berlim,

via AmsterdJni, dizem que o "Bòrliner

Tageblalt'- noiieia estar já terminada
a redacção da resposta allemã á nota
norto-aincficana sobre a guerra dos sub-
marinos.

GUERRA ANEGDOTiOA
EPISÓDIOS FRANCEZES

A scena passa-se cai iMont-irartrc, numa
dfrrsjs lojas li.lTiiil.lcs era q.io sc* sente frio
:io inverno, ;icr i",ilta de caloritero.

A rapariguinha da casa, uma menina dc
dtv.cscis snnos, c noiva do viíinlio, \y.:.
bravo operário montmartrense, aqucirtellado
nos 'fortes de éste.

Desejando enviar-lhe uma Icn-.br.-.r.ça, foi
tirar o retrato ao photogíapho mais pro-
ximo.

Mas — que grande desdita I — a prova
saiu horrenda.

Que «lira meu noivo quando me vir
com c:Ae$ ¦..li'*}-, enenvadr'.'*, c~'.c rn-.o chu-
pado ? Jiiisari' qae estou gravemente
doente. Que tormento não será o seu,
quando juiianicnte necessita de tar.ta cora-
gem I...

A pobre ......inetíc queixava-FC a nina
(imiguinha, mina cs=a de leite, s?*n imasi-
nar que alguém pudess* ouvil-a. Enlrctati-
to, perto dcllns, estava *.*.m lioinein dc cara
raspada, nuiito sério, que prestava attenção

*-¦__-•<__***a conversa.
Era o pintor Wil!eÜ€.
•Ao ouvir 03 lam-.irias da menina, Pem

scr preseiUi--1, o artiâta tirara do bolso o
seu ãlbum c um lápis; e, cm poucos mi-
mitos, ilzcra a rftrato da aentit Colombina
dc_o;ada.-1, A obra ssirá magistral.

Marlciiuiselle, disse Willctte numa
curvatura respeitosa, eis aqui ; queira en-
viar ao seulur sím noivo a.o crayon que
está melhor, crúo -u, rio qi.r. a prova plio-
tograpbiea Je que cu lurpreheadi o :-.-
gredo...

PiÍ^'^i_Íl

W ¦ '"1
w ¦ ¦¦., - -II

O novo eub-secre- f
tario cio Exterior
Em longa e reservada conferência"

havida hontem, no .palácio do Cattete,
entre o presidente da Kepublica e o
ministro do Exterior, sr. Lauro _ül'
ler, ficou assontadl .1 escolha do sr.

Luiz Martins de
Souza Dantas pa- •
ra o cargo de -
s, 1» b - secrcta*i|o
dis Relações Ex*
lações Exteriores,
vago com a no-
meação do sr.'* '¦
Gasião da Cunhai- .,¦para nosso ci_ *_*
baixador em Por
tugal. -*i, „Não podia, rÁi
verdade, ser mais-*:
feliz " a escolha..
O nosso a,*tual
ministro ná v^*'"*
genTípa estava na-
.turalmente indi*
cado par.i a sub'
secretaria do Ita-
niaraty, que clle
já exerceu in'.eri-
namcnie.

O illustre di-
. plomata vae as-

O sr. Sotica DantaJt sim, _ com essa
.próxima. nomear

ção, augmentar a_ sua já longa folha, '
de serviços ao paiz.., •*J»'.*i

Káõ precisamos rtgistrnr. acjui o queeslá 110 conhvcimenlo. ;dê'"«jnárilos se
iniereshani pelas coisa».«la^tips'saí*poli-
tica exterior, e a estudam: T^ádãiiravel', ,fccjiiida obra tio sf. Souza''Daiitfts na-.1..
Argentina. A sua; acção diploii*_.fjí«(4Í'_ *
Republica amiga sagra um nome. .Oja>tfe''vo suli-sccrotario das I*,.elaçocá_*l^BHP';*3
res fora destacado pnra a .ArgentittW--.
numa época em que imiita3*-e.-inji:.stiti-' ¦ •
c.v.i-is desconfianças iam 'srpâi-aiidotw
.J^jas mai.irea Republicas do «rxifuTaSrT-
íe strltimcricano. O seu trabalho *jiplo-".
niatico foi lão hábil e intelligènè que'
as dis5ent;ões e iiinifiinaria-i maí-qüérçii*
e,a5 se desfizeram e n«*, hoiizon'!'-; se'-
banharam da luz quo hoje* illuniitia os /¦
.lois paizes na 311a roda magnífica para t r-altos destinos, *'

i") sr. .Souza Dantas vae para a sub> %
secretaria das Relações Exteriores como
um elemento indispensável á nossa chan-,."*"
cellaria, cujo delicado mecanismo não^-,
lhe é desconhecido, "5

Essa nomeação honra tanto a quenv/
a assignou como a quem. a mereceu.'ir

Buenos Aires, 30 — fJA'. A.)_~
Luiz Martins de SouzaiBant
tro pknipbtcnciariq 

"do 
Brash

governo argentino, parlirq. ní
dia S de maio entrante .para -•
lal, afim dc «toipjí** posse do
subsecretário «levEstado dâs
lüíitetiores, para 

''o. 
qual í •'

p. lo governo brasileiro. _¦ ¦•-
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RESÜRRMÇAO
Máximo Gorki encontrou ambiente

propicio ao final dc sua indcscriptivel
tragédia. iEm. seus arquejos de ago-
misa-nte, «cm azas de nymphêa, nem

-. ^rtuilhoa dc columba, porventura,
8Íiiiv|Jj.tn e. aligeiram a entrada do
jiária na grande noite, .para a qual* a tuberculose o imtpelle, ha. ¦ tantos
snezes de supplicio. O apóstolo desesti-
aliaria a .mão amiga cuja ternura lhe
íosse a fechar os olhos, agora que a
liberdade lhe sorri pela primeira vez
ie certamente .pela ultima, na parvi
mtater a-moris, donde o knout o en-
xotara, após .uma odysséa towncnto-
sa ent-re o «gelo das steppes e o
cárcere Jethal de ignomínia. Da

* guerra lhe veiu a fortuna do tran-
quillo regresso á sua pátria, livre do
tsibiláhté cliicote dos senhores e dos
tossacos humanizados; a guerra, re-
(volvendo o solo da Rússia ao es-

, trondeb das granadas, faz a .revolu-"'ção 
social como cllc sonhara em so-

tnhos de dynamite; e o ex-homem
antegosa o triumpho.

(Neste Io de maio, não lhe apraz
ia musica de Tsachaikowsky, cuja
tpresciencia dou o Iiymno da Rcsur-
-reição aos tnujtks escravos, nem llie
despertam á memória a data do tra-
tialho, os psahnos desentranhados das
IP.aiiicies brancas do Czar, pela alma
ascética de Borodinc; não o procure
110 recanto obscuro de iMoscow, que
lhe abriu o leito funerário, para le-
var-lhe o seu perfume de gratidão,
o cortejo ilyrico das florc9 exóticas
colhidas ao 'podre do onxurro, Tânia
lá frente, com o seu lypo lilial, lyrio
de neve crestado ,por um sopro de
'fatalidade; os ecos que lhe chegam
da Polônia em cliatnmas, atravessa-
da de um borbotão de ferro e de
iíogo,_ os ecos, remotos, mas precisos,
de Trebizonda, devastada pelo estru-
Ipido da cavallariã dos cossacos, os
ecos desse ullular da Russia inteira,
àli.ejjrada cm si mesma e na obra da
civilização c da humanidade, a cou-
icr a onda vaiidalica de Hindenbttrg,
proporcionam-lhe a festa.

(Na obra de Gorki, desfilando em
minha imaginação a enorme galeria
de heróes desgraçados que povoam
05 seus livros, anarchistas radicaes
ou simplesmente pobres diabos, so-
ailiadores .revolucionários ou apenas
espectros; _ operários tocados da scen-
telha do ideal ou sombras do degre-
do, quem a exprime em sua elevação
é em sua cificioticia c Nil, d'Os pe-
queno.i burgueses, diste não pensa
cm destruir o universo, mas lança-se
aio turbilhão da vida .para reconsli-
iluil-a, Ahi irrompe a reforma em
Mia possibilidade evidente. Depois
das fantasias alluciiiadas dt Gri.hka,
quando o escriptor surge obcesso de
íuria nietzsiana contra o mundo, quej-eduz a pó; depois do domínio ro-
ünahtico e ridículo dos bossiakj, va-
tgalmudos a quem Gorki confia as
bombas 'effiçazes, 

que vulcatiizarão o
iplaneta -—_ vêm Os Inimigos anima-
dos da idéa do collectivisíno proJcta-rio, de que surte a solução do pro-"ilcihii socialista, intui díbnxo seguro.
Os pequenos biirguczcs- completam-
no. *l.m Nil, que ié o operário con-
isciente, o socialismo ajpparçce sem
essa estúpida fazoira eguaíitaria, pré-
tíada em discursos viuolentos, mas
dntj)u.l."ionanUo o.s trabalhadores á
obra da alforria commuiii, guardada:i .proporção ilo valor, .tos campos dc-
imitado*. Gorki não mais adapta o
¦homem á feição de sua amiga lou-
cura como Wagner fazia com o ho-
imuiteulus contornado na cera mallea-"ei. O operário resulta dc sua visão
esclarecida, trimmpliando na discipli-
«ia, «a tolerância, no espirito de ia-
tmilia,_ na educação profissional, na
consciência da liberdade o, por mais
iparadoxal que pareça, numa aristo-
cracia formada de competências, iti-
zenda a seleeção natural entre 03
miais capazes e os menos capazes. O
que phosphorcia, nesses novos hori-
zontes abemos pela penna de Gorki,
mesmo entre o.s ratos da indignação,
mem sempre contidos, é a verdadeira
concepção do capital, constituído do
resultado de um conjunto de acios
Jihysicos e mentacs, de força unotrJz
c de energia moral, ile decisão, de
3lilgamento,_ de clarividencia, de es-
irtidos, de invenções, dc combinações
scientificas, para dar a felicidade aos-seus cooperadores. A .philantropia
tempera a brutalidade da seleeção.
-Vn
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Dia de encontro da Elite Carioca 9

I Temporada "Ciue-TJieatral de Obras Celebres" 1

9 ,n in\n^\^rfflat"^Jcíoria ,com ?-. aPrese'i-lac«o d» magistral peça de Alexandre Dumas " I/AFP-URE 9'ma »-L.U.\Illv.\iU'.AU , adaplada a Cineinatographia sob o titulo suggestiyo .le: gjj
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ACTOS AIÍR.14HAT.-VDOÍU5S DU39E.MPJÍN«ADO.S RElüA GR.ANiDE E DIA'BOWÜA' I

Argentiiia-Brasil

UMA PALESTRA CM O
SR. AURUGUAY

A noticia de que o sr. Lucas Ayarra-
garay, ministro da Argentina no Brasil,
iria ser removido para a lega.üo do 6eu
paiz em 'Roma, levou-nos a pedir a
s. ex. uma ligeira entrevista, que foi
logo gentilmente concedida.

A' hora marcada, o illustre plcnipo-tonciario recebia-nos em sua residência
de Petropolis. O sr. Ayarragaray re-
spondeu assim ás nossas primeiras per-
gunlas:

'Não posso senão falar sobre as
noticias que tetího lido, publicadas nos
diários do Rio e transmittidas de Bue-
nos Aires, anniincinado a minha trans-
ferencia para a legação argentina em
Roma. Os jornaes, algumas vezes, sa.-
bem dizer a verdade; não sei se neste
caso estarão dentro da verdade ou fora
delia. Não ha nisso nenhuma censura
á imprensa, pois durante muitos annos
escrevi lambem uos diários do meu paiz.1 or ora ignoro a minha remoção; mas,
se alguma vez deixar o Urasil, levarei
deste paiz os sentimentos da minha mais
profunda syinpatUiia pela maneira gentil
pela qual cu e minha familia fomos aco-
lindos na sociedade do Rio. Também
o diplomata levaria reconhecimento do
governo junto ao qual foi acreditado, e
que limito llie facilitou a tarefa diplo-
malica.

. — Que impressão tem v. cx. da actual
situação politica internacional da Ame-
rica ?

A HR-llior possível. A obra da po-litiea dc cordialidade, robustecida pelosgovernos e os vultos mais considerados
do meu paiz e do vosso, c lioje uniarealidade indiscutível. O Brasil e a Ar-
gentina estão ligados por vínculos in-
dissoluveis, pela solidariedade de senti-
mentos e interesses. A fraternidade
existente entre as duas grandes Repu-lilicas do Atlântico consolidou emnosso continente uma politica pan-amcncanista, e espero, como já o tenhodito, que faremos da America o Conti-nenle da Paz.

Telcgrammas de Buenos Aires di-zcm que o suecessor de v. ex. seria odr. Mario Ruiz do Llanos?Sc Ruiz de Llanos fosse o meusuecessor, não seria tuna individuafi-
dade desconhecida, pois <iue, lia muitosannos foi, aqui, secretario da legação
argentina, desempenhando mais tarde ocargo de sub-secretario do .Ministério
das Relações Exteriores de minha .pa-
Iria. Actualmente é ministro cm As-sumpção, do Paraguay.

Xão seria possível, a v. ex. fome-cer-nos mais alguma nota sobre o as-
sumpto que nos traz á sua presença?Nada mais, senão repetir-lhe que,no dia cm que deixar 0 Brasil, levarei.leste grande, nobre e beüo paiz, cter-nas saudades. Em qualquer nação ondeesteja como ministro, seguirci o desen-volvimento e os progressos do seu paizrnm grande sym.pat.iia e acolherei oscidadãos brasileiros, cm minha Icomo sc fosse sempre o ministro
li.llo no Brasil."

E despediino-nos agradecidos,

Ante^ e depois
da amnistia

(Para o "Correio da Manhã)

i-gaçao,
argen-

P 1'etemleis mobiliar a vossa casa
com elegância, segurança c modi-
cidade de preços ? visilae a Casa

-Leandro Sfartins & O., rua do Üu-
vidor 93 e ps e nos antigos armazéns
á rua dos Ourives 39 a 43.

Mi-g 9 em» r» arai — Ãv-.
RESULTADO DO DI-SC.ISO

Um criminoso de mor-
te em liberdade

¦ Km um dos primeiros dias do mez
que hontem findou, encontravam-se narua .Mariz e Barros os trabalhadoresledro Nunes e Antônio Rodrigues.

l)o terreno da discussão passarampara "o do "imique", até que u Ped'ró,
apanhando um tijolo, atirou-o :i cabe-
ça do Anionio, proditzindo-lhc largabrecha.

'Preso em flagrante, foi o aggrcssòrautondo 110 15o districto policial, cm-
quanto a sua victima, levada pura u1 osto Central de Assistência, era dc-
pois, mandado internar uo ho.spit.il dabania Casa de Misericórdia, onde deuentrada com um 110:110 que não era seu. iIsso cqutribuiu para que o escrivão! I
que officiara no processo, deixasse de
juntar aos autos as declarações do fe-rido, certificando não haver encontra-do o offcndido cm nenhuma das enfer-manas do pio estabelecimento,

Kcmcttidos os autos ao respectivo
)iuz, verificado pelo corpo de delictotratar-se dc offeiisas physicas leves
(artigo 303 do Código Penal), foi Pe-tiro iNuiics absolvido.

Acontece que agora n delegado queprocessava Pedro Nunes teve denunciadc que Antônio Rodrigues havia falle-cido.
A autoridade officiou ap juiz, pediu-uo üaixasscm o autos ,-i delegacia paraproceder a novas diligencias e apurar ari-spo'is:inilid:ulc criminal do deliuquen-'" tilini dc que fosse feita justiça.

Lisuu.v de abril dc 191C. — Rcali-
zou-se a annunciada manifestação po-
pular para que o sr. Antônio José d'Al-
incida continue á frente do governo.
Os manifestantes leram antes, no Ro-
cio, uma mensagem, qne foi approvada
com uma salva de palmas. Em seguida
hasteando a bandeira nacional dirigi-
ram-se á rua da Palma e dali para a
avenida Almirante Reis, onde reside o
chefe do partido evolucionista. Depois
dc calorosa manifestação aos membros
do governo, a commissão subiu á resi-
detteia do sr. Anionio José d'A!meida,
que estava em companhia de vários ami-
gos, entre os quaes os ministros da Jus-
li_a_ e da Instrucção.

Uni dos manifestantes dirigiu-se ao
chefe do partido evolucionista e pediu-
lhe que desistisse 110 seu intento dc
abandonar o poder, corroborando este
pedido um sargento revolucionário.

O sr. Antônio José d'Almeidn agra-
deceu as palavras dos oradores e affir-
nioii que a União Sagrada, já que sc
fez, não se destruirá nunca e que lem
recebido da parle do sr. Affonso Costa
as maiores provas de lealdade e dedi-
cação, listava prompto para todos os
sacrifícios, e Sc foi sacrifício enorme
ler saido do seu leito de doente paraassumir as rédeas do governo, maior
será o de ter dc abandonar esse posto.Se assim sueceder, porém, alé mcsníu
na sua cadeira dc deputado elle conti-
nuará mantendo bem alio os laços dessa
união sagrada, apoiando, sincera e bon-
radainenic, o governo que houver de
ficar gerindo os negócios do Ksiado.

_ Um dos membros da comniissão insis-
Uu para o sr. Antônio José d'Almeida
continuar 110 governo, mas esle disse
que. não era só elle que teria dc ser
ouvido como chefe dum partido, mas osr Affonso Costa, como chefe du par-tido democrático.

Os manifestantes debandaram depois
para o Ministério dos Estrangeiros c,como ali não estivesse o sr. AffonsoCosta, dirigiram-se á sede do directoriodo partida democrático. A commissãoioi recebida pelo sr. Germano Martins
que ficou de transinittir ao chefe do
partido democrático os desejos do -•
Anionio losé d'Almeida.

Na reunião do partido democrático
para tratar da crise ministerial falaramos srs. Affonso Costa, Victorino Gui-mames, Paes d'Almeida, Sá Cardoso,Álvaro Pope, Anionio Maria d,Pereira Bastos, Paiva Gomeile «Mattos.

Nao fui distribuído á imprensa o queali se passou, mas basta ler-se a im-prensa democrática para sc deprehender
que este partido não transiue com osr. Antônio José d'A!ineida na 1tia amnistia

E

da Silva,
.* Xurton

questão
lv fora de duvida que democráticosc cvoliiçion.slas chegaram a accordoacerca, do momeiiloso caso da amnistia.

uifracção da Constituição contra • os
srs. Manoel d'Arriaga o Pimenta de'
Castro serão archivados, cm virtude da
amnistia.

E os nionarchicos e indivíduos queestão 110 exiiio por causa das suas
idéas políticas e religiosas?

Continuarão na mesma, • embora as
promessas feitas 110 Parlamento pelosr. Antônio José de Almeida.

Explica o "Século" 
que os conspira-

dores nionarchicos não são attingidos
pela amnistia porque "o. governo espe-
rou alé hoje que cllcs, aproveitando as
condições graves da nação, fizessem
qualquer demonstração official de esta-rem dispostos a cooperar eom o gover-no na defesa do paiz", poisque, iio'eii-
tender do referido jornal, "não temhavido senão manifestações platônicas eessas não dirigidas ao governo"..' !> ,.Na amnistia serão conipreliciidítlos
vários operários processados e pafeceque desertores e rcfràctariôs do /ciar-
cito. :$V-j* ¦

De resto, a informação do "Seililo';
briga, com os factos registrados dia a.cli.i pcia imprensa',

Se o telegramma de d. Manoel fordirigido aos seus adeptos, é evidente
que o não poderia ter sido endereçadoao governo. Mas o marqucz do Sove-ral foi apresentar-se ao nosso represai-tante em Londres afim dc offerecer- oáseus serviços perante a declaraçãoi.de
guerra da Allenianha. Ao cônsul •de
luy im çgualmcnte o ex-capitão Ho-mem Christo offerecer incondicional-
nieirte us seus serviços. João Cuutinlioe outros telegrapharam au presidenteda Republica 110 mesmo sentido — porconseqüência parece-nos que eslas en-lidados são oíiiciaes e. os offerecimen-
tos nao foram platônicos, como affii-ma o "século".

-Vas entendeu o governo que devórí,.!continuar eum as portas fechadas nosnionarchicos nesta grave conjunetura?
. O tviicriio soube 11 qne fez e os mo-livos porque procedeu desta maneira etornou-se responsável perante a naçãouo seu procedimento, porisso nada le-mos qu,* dizer a este respeito.

Segundo cous.a ao mesmo "Secttlu",
o sr. Affonso Costa irá a Paris tomar
parte na conferência inlcrnaciona'1 eco-noinica dus alliados, sciulu provávelque aproveite a oceasião para ir tam-uein ,h Londres.

liontem reuniram os membros dacommissão parlamentar do commercio,que vao lambem assistir á conferênciaoe. laris, afim do ministro dos lisirau-
ncl-.i.V'^",'"!;1'' ° P-^ai-aminíi. dos res-pectivos trabalhos,
. Hssa conferência na capital franceza.e para nos muito importante, -porquan-
to serão ali discutidos os artigos eproduetos que, Portugal carece eximes
Hd„ 1 D0í'e for",e«'- aos seus ai-.«los Iralatulo-se de entendimentos
que uos podem trazer vantagens

beguiid.
che

"> jornaes officiosos não" o 'haver -divergências entre os
foi.n^-oes <les,iicii.c,„. ,\ verdade éque houve (divergências e l.aslahfi ac-ej-muauas, visto que 0. partido democra-"cu. que tem 110 seu h;maio, náo concordava
de que a auinisii;, deveria cslc-ndcr-se
câslroT1" ¦¦ Ú'J xa!,i'";:u Pimenta de

Segundo os últimos accordos. 0*3 „,;.isto. da dtcladura serão reintegradosno exercito, mas.não voltarão á effc-et.v.dade do serviço, üs processos dc

aver o 15 dc
com o principio

:SoIi-secreí
Estado e

Píiíllfl ?
' 

,«•'>''•<'. ao do abrilspondcntc)

vinl,.„'!5il!-ííi'1 ,co,uin"n com a simlolu eamp„„|ln contra o minislro do
KÍÒ'"Seculu";:,1,nla,"tm<: é —Jad"

noHS0n1Í.íi. 
'T 

íassll»'P'o f»i discutidoSenado, declarando o ministro do
•¦'b,'ui: reclamação da iinprenQue, quan Io haja lesados , '.-,

em aitciulel-us. O.governo leve dif.i-
^ZiiZZZ 

"''^""aíão das comulis-
mi)ftres kn"' 

1Uml° d? rcc,orrer «0.uiiiuaics, \isto que os jorua slat foram convidados c rejeitaramlaçao destes cargo...

anos do FO SIS MÍMPtíiè-ü IM nu bUfi.Qn.tua
Ás

• : , -:i m°i".| (f-- aparta, nem as Respondei."o".i.üi.istn.do declarandoariociras de Platão, nem o incêndio não poder a.qitiesoer ao pedido por isso«ie L-.-ívi 1. «Max, mas a dignificação do 'l''-1-' ° aceusado havia sido julgado c'Homem pelo tr?uTallio, que Li redime - i ,.',m!;u!o pôr em liberdade visto ter
suspende montanhas. O mesmo Gur-I r° absolvido.

.Vfse como.o set, do\'AirPcfeCePr ° ^^
lorluna material, so*

l>'i exemplifica
Rcnio lhe deu
Ibrelcvajido-o ao >i|ívi|l rasaeiro dos

trmáíis, que vegetam .na gleba.
sub-sólo di» .palácio dc

fora baldada a mina que
ameaçan-

seus
Assim, au
tXicidáo 1\.
jircparóu uma hecatombe,
dõ-p de morte inútil. Basta a pala-vra dc- Nil para abalar a autocracia¦ mos seus fundamentos c obrigar asdumas liberaes impostas pela 

' 
resis-

íencia pacifica do collcctivismo.
..'liando a guerra devasta a Europa

ao tropel sinistro da barbaria, as na-
ç-oes etn Uit;i procuram divisar o si-
«uo de sua victoria 011 de sua derro-¦ia. nas .possibilidades do operariado
que as sustenta, onde o resto doimundo quasi se alheiou do seu com-tinercio, e a sorte de qualquer dellas,
depende dos milagres dessa força.
lUessa força, os monarchas absolutos
sy apercebem, agora, estonteadamen-
•ic, nos seus thronos desarvorados ctt. em nome da liberdade, acenada á¦l Olonia, promettida aos quatro ven-tos da Rússia, afíir.niada ás titten-
çoes curiosas do universo, que o Czar
ia»;.a alma dos próprios rnujiks,
concita-ndo-os ao seu esforço sobre-¦Jutmano. Terminada a conflagração,•sobre os destroços do Velho Conti-mente sacudido de cima a baixo¦maior força, em cada uai dos paizes|J.'ur_ onde passou o cyolone demolidor,
serat) esses obreiros, de cuja opero-wilade, de cujos braço? e de cuja in-ecHigencia dependerá a restauração
stos escombros das fabricas, na ne-
ÇfopQle dos campos, ua miséria das"-'idades, na mina de uma arte devinte séculos, tio equilíbrio da vidauniversal, que está suspensa. Então•-MI unpora aos despotismos exliaus-¦los .pela inaudita prova de fogo, que05 consome, a sua vontade inelutavel•Iorque... se die cruzasse os braços?«-om effeito, em todo o iiorror daconvulsão curopéa, ao lado do¦vel desmoronamento
ella .asstgnalà e da
<etia as melhores gerações dnente, os nossos olhos visionam essedesfecho: a edade de oiro da indus-ina, formando uma civilização novaagitando a revolução do direito parao.admito decisivo dá liberdade•socialismo victorioso como
intelbgente, chamando a si omo mundo.

•Do mundo, não. Dos paizes
penetrados da gravidade desto
miento histórico. Das naçOes
íinalphabetismo não logrou¦caracter. A inconsciencia de certos

. li'&.'oj analphabetos, em confronto«com quem a escoria dos mtijiks in,.•-porta 1:111 assombro de cultura, bate-' » palmas, ainda nor muito tempo, á•grandeza dos grãos duques ineirin*
me fazem delles figuras de encl

—«í. W " V ÜH^HP-^

FIDALGA
Com elln mitítucm se illudiihllu o 11 cerveja «sem
Fnzendo bem a suuilc
Satisrnss no imladiii'.

IMU'

pro-tentativa de inicial-o com tun
graiinnui lógico.

lV exemplo, .pcrgunlc-se a qualquerdesses grãos-duques, ou Miguel Ro-
sas, ou .Marcondes de Souza, ou Iri-neu Machado, o cx-Maximo Gorki
da baude, autores das ultimas ela-
çoes_brasileiras, que tanto azimnam ainveja do sr. lEslanisláo Zeballos,
pç-rgiutte-se aos grãos-duques, que odiabo tenha em santa guarda, poressas coisas.•Primeiro de «Maio! Gorki, pela .pri-
meira vez, festeja o trabalho, Talvez
J.i tenha morrido.

_^SfitHo K0D1{ Kl UUS.

PhLAS GRANDKS MKU1C-V.

TECIALlSTA
DR. ALVAkü ALVIM _ Ex-amepelos raios ,\. nstalhcào especial par,.o tratamento das moléstias do peitotuberculose, bronchite, eniphvsc.ua Del; larso da Carioca, ti, 1"andar.

terri-
[eral que

carnificina que
comi-

o
energia
império

com-
mo-

.1 que o
matar .

as mm OE HOJE
ja do Divino Salvador, .Piedade.

_ Uronel Augusto de Souza At anjoas 9 horas, na egreja dc São Franciscode Paula.
Augusto Hvgino dc .Miranda, ás o ibUoras, ua egreja de Sao ihrancisco de
.Manoel Fernandes Pires, ús S il-boras, na egreja de S. losé

. Anionio .Manoel Pereira dos Santos
) as o boras. na matriz do S S Saci--,-mutilo. "

José da Rocha Pereira, ás 10 horas"a egreja iie São rrancisco dc Paula.Antônio Josc Leite Mendes, ás o ],0-ras, 11a egreja do Divino Salvador, árua líerquo,
Álvaro de Castro Lima Nogueira -is

Pa l"5' 
"'' CSrej'a 'le 'Sii0 Franc'sco de

D. Caròlina Salgado Viegas, ás o ho-ras. ma egreja de São João Baptista daLagoa, a rua Voluntários da PátriaViscondcssá de São Luiz do 'Mara-
niiao, as to horas, na egreja de SãoI-r.incisc.-i dc Paula.

EslevSo Nascimento de Assuiupção,as 10 horas, na egreja de S. Fran-CISCO de 1 ama. e Sagrado Coração de'-sus. a rua Cardoso. Meyer.
Penha, ás S i|>

Nossa Senhora da

- (Do corre--Vio se sabe como, nema propósito de que, nem em nome dc<iue. imperiosa necessidade dc serviçopublico, appa-receu o boato de que tal-'¦•ez se cogitasse, no novo g0ven,0 -_,,
creaçao de cargos de sub-secretárioslo Usado. A .primeira .ponderação so-bie tal uo,idade, antes ,k* qualqueroutra que pudesse ou devesse cair dapenna, á guiza dc coniuicntarlo, seriaa seguinte: em tal caso, São Paulo le-varia mais longe do que a União a mui-ti|il*icidade dos seus departamentos ad-mintsfr-itivos. F. não st riam muitas asr.-iznes capazes de justificar o atigmon-lo de despesas qne ta] reforma acar-rolaria.

Pelo i||.,* lemos podido apprchender,em oirculos dignos de credito, devemosreputar estemporaneos e absurdos usboatos, bc nao sL* põe em pratica ainstallação de uma secretaria privativaipara todos os negócios que se relacio-nani eom a instrucção, cs quaes sãomúltiplos e sérius, para não sobrecar-regar 03 orçamentos, como seria possi-vel ou pelo menos çonccbivcl a idéade erear sub-secretarias, com aceresci-1110 limito maior dc despesas ?
Xão uos parece que o sr. Altino

Arantes, cuja administração prometteolhar muito e especialiiienic pela situa-
ção econômica e financeira do listado,
acceitasse facilmente os argumentos cm
prol das_ sub-secretarias'. iCaih |çccrc-tario é já assistido, na organização ad-
ministrativa actual. por vários chefesde secção ou mais propriamente, dirc-
ctores de secretaria. Ora, cada director
de secretaria já não é uma espécie dc
sub-secretario, sem essa categoria espe-
ciai, sem emolumentos, sem automo-
veis, sem mais com,plical;ões burocra-
lica» ?

Agora mesmo, quando o sr. Altino
Arantes se afastou da secretaria do
Interior para sa (desinc0111.patibil.izar
para a presidência, verificámos que um
subsecretário não faz falta alguma. O
mesmo ficuti provado quando, por mo-
tivos dc ordem politica, saiu o sr.
Paulo dc Moraes Barros. Do expedien-
le do Interior tomou conta o sr. 'Eloy
Chaves, superintendi nto effectivo de
mu duplo departamento, como é a Se-
crelaria da Justiça e Segurança Pu-
blica. lí o sr. Kloy Chaves — manda
a verdade .proclamar — foi tão bom
secretario interino do Interior como sc
considera selo na sua funeção .ffceti-
va. Da mesma fôrma, a árdua tarefa
dc gerir as finanças do listado não
impediu o sr. Cardoso de Almeida de
superintender, com egual interesse
negócios da Agricultura.

Se algum dia sc pensar cm reformar
os departamentos do Kstado, não é cri-
vel que tal iniciativa vise crear despe-

sessões prepai-ato-ji
nas da Câmara

^r^!^' Alfcdo Maví
o

cer
do

ugusto,
expediente lido constou do n-ii-e

du haVc?f á'n 
ll° STÚ0C -wSlí

.-,-,;. ';""T lc-?nI ue senadores,, ¦••• .. abertura do Congresso. Além
tencl1 d-° 

CC!,ilcci»'^«> á casa da
,lon,!.„i vanas con.miinica-.oes "do

1 fín cio,n.. 
"rf S° Ilcl,?,n PromPtos *$

„„,?;-• , Mm"h com as eom-"inntçaçoes hontem lidas e as já fe • -

presentes neta capita para a insi-iil-,çao ,lo Congresso asecide a'1,»^,-
ho da fe .a di!f 

T° l'T' ™">"inuora'
sessãò!"„Í1^„t,J'ab;,11,ü' »a° 

ff

4^non;^;',„^n.o, 
d'° C°»^°i

cação ao Senado, infor
tencia ja, no Rio, da abertura tios trabalhosAssim, provavelmente

uma comnuiiii
mando-o da ^xis-

numero legal, para
legislativos.

será marcadoamanhã, pelas Mesas ile ambas asdo poder legislativo, o edificiosc verificara ci.t_ que.7 ecremoma da alludid110 dia 3 próximo.
"—**^3^fr»<B;-_>^^^,-v;,--- ¦

A Inspectoi-ia de Obras contra Àvkàcl
ças 

concluiu recentemente a pcrfuiíição
cb,i rmf :p0w "¦'iulares nu ffluiiPc P o de l-ortaleza, 110 listado de Cear:',an üos de pequena profundidade
sSn «...-f,P°Ç.S' como oulros (1° ''"oral,sao Perfurados com machinas manuaesque estavam recolhidas ,-,0 Ahnoxariíado na capitai do Estado. 1 

"i ¦
Assim, nem são prejudicadas as -.pr-r-''"rações no interior, porque para estasnao se prestam convenientemente taes•nachmas, nem estas ficam sem utili-

VIDA POLÍTICA
Um baile ao sr. Biilliõas

a e
prazer

accei

TH£DABARA
Apellidada A SEREIA SATÂNICA DA TELA"

Esle
eali-
O

., . ' •' »n' •»¦' — -Vi convença*,1-rndo Republicano dc Goyaz, q:,_ |,òiise reuniu, achavam-se representados todõj"'"meii.i.s ,;,, i.:..aJo. s.,lJu c|ci.o _ u,ctivo directorio.
Km segui,!;,, realizou-se um grande leiOS 

1 
offerecido au sunador Leopoldo Bulhões,
qual correu nu meio d;
cemparecendo todas as

do

_ íilm é anciosamente e.=,perado pelos nossos "habitues"
realmente uma obra prima em seu todo.

seu assumpto gira num eixo de aiialyse .perigosissimadula, o amor insaciável, a vilania da mulher amada, a adult*nos, a baixeza e corrupção de um ser bello... terrível e justo castigo que lhe

pois que a todos protnèltemos ser

da vida moderna. A paixão desme
a adultera repugnante e de sentimentos deshuma-

que inconscientemente é arrastada ao ponto deirrebata a 'vida 
tal c qual se deve fazer a um réptil,

merecer
umi serpente:

1 maior anunaçÜ
personalidades è
soc:i.-.ÍaJc e respín.aior destaque d.i uo

sas imiteis 011 pelo menos dignas de letivas familia?.
melhor e mais aproveitável applicação. Govaz, 3-. (A. ,\.) _ 0 chefo do_ ^'j
Z-^L m+m-*B*+m.  siclonistoi1 de Coruidüabyba te!eKraphoi, paraJ

T^TV^ ia"1"' pcil'"!o narantias por estar ameaca-dcigarros mistura pa-Jd» de moru, „or m„ ^ ^ J^Hxiliados pela força policial da locilld.-'» '

"mie Ia bete,
.lise-cu-scénc grandiosa, edição da grande e

inopt Ie venin"
inconiparavel ia brica "'Fo.x-Film 

Corporatio

lill-.l.».\ ll.\R.\. no papel do Regina, que lhe é .
palavra: Tll-L-DA BAR.A, em "JNFIDEL.ia\DlE" onfiad e^cctle-^o;. sobrepuja-

.MOXL-.Mi-.VT.-U.. :opna, em

iter

José Luiz Martin
horas, na egreja de
Luz.

Sargento Alexandi
ás o boras.
ra dos Navegantes.

Manoel Joaquim <Jc Barros
o i|a horas, 110 altar-mór dabao Francisco dc Paula.

•«-«o Paraiso archidoirado da 1 ria^eS d^Sam-An^' 
i:

•e espingardas e azourra-' 
' 

Valéria MariÍUUJ&í,01.1a tranca. Coraprelien- matriz de São Christovão.como seja natural a igtno-: Antônio Fernandes, ás „ ,t, ]wr3Suna organização socialista "a e8rcJ*' de São .Francisco de Paula
;es onde nu-nca houve or-' , t, JI," A---'"Je "'.'• Uma I"'* tralho oem «iinple,' de pLX *"" 

^ ^

te actos falsas, mesmo no esplendoras eleições republicanas, <; 
'.leiam-

>s portas da desgraça excrucian-

''Pe"r*ira 
Cardoso

reja dt Nossa Senho.

Costa,
egreja '

9 horas,

8 3,4, na

mistura
ra 300 réis. com
brinde.=, LOPES SA'
& C.

¦¦-. —rnm^e- ——- ,t. pm.POLÍTICA SANGUINÁRIA

Uma tentativa de homici-
dio em Goyaz

Goyaz, 30 — (A. A.) — Por motivos
políticos deu-se em Formosa tuna ten-lativ-i de assassinato na pessoa de Ro-libo Manduca, que ficou gravementetendo, morrendo também 110 cniificto,então travado um seu companheiro.

O governo enviou uma força paraaquelle município.
l""-^«> ¦* ir

M..IHI...IIU PROGRIDE

Implora
Bulhões

auxilia dos
huu Gonzaga

Scenas da vida moderna e realista.-Photographia extraordinária |
s^do™-üops;| 'i^mÊmm^mã^^^^mm

j Conselho Supremo da
Corte de Appellação

j Depois de dois adiamentos, é prova-
¦ vel que seja hoje. decidida por este

Conselho a representação que, ha tem-
pos, lhe dirigiram Knowles .t Fosler
contra o dr. Paulino Silva, juiz da 2'
vara da justiça local, o sobre a qual.
honestamente, não pude haver duas opi.
niões em contrario.

O caso, em resumo, é o scguinle:
Em 7 de dezembro do anuo proxiniar

findo, a 2' Câmara da Còrlc de Appel-
lação decidiu, uos autos da fallencia da
sociedade anonyma Lloyd Espirito San-
tensc, uni aggravo de petição, tio qual ,
eram recorrentes Knowles &, Foster a
recorrido João Uhl.

O -aecordão respectivo, que reformou
o despacho ággravado, ordenava ao juiz
do primeira instância que fizesse effc-

! divo o pagamento do credito dos ag-
gruvauies, independentemente da inter-
¦posição de quaesquer recursos ou da

j propositura de- quaisquer oeções.
Succedeu, porém, que esse aecordão

só fosso publicado a 13 de janeiro, e,
nessa data isto é, a 4 desse mez, já ha-
via sido proposta, .perante aquelle jui-
zo, uma acção summaria por parte de
Peixoto Serra, fundada 110 artigo 8S,
pàragrapho 2", da lei n. 2.024, de ir de
dezembro de 1908, para excluir os mes-
mos Knowles & Fosler do quadro dos
credores da referida fallencia, sob o
fundamento de que o seu credilo era
manifestamente falso, constituído por
meio de uma manobra fraudulenta.

1 'O juiz, a principio, cm cumprimento
do aecordão, mandou levantar aquella
quota, mas em face do officio do pre-
sidente do llanco do brasil, que abaixo
vae transcrijvto, reformou o seu despa-
cho, entendendo que, cffectivanicnte. c
aecordão não podia tornar-se exténsivt
a Peixoto Serra, que uão foi parte 110
aggravo, e que já tinha a sua acção cin
juizo, quando o mesmo aecordão foi
publicado.

Foi,^ pois, em razão desse despache'
que Knowles & Foster representaram''
ao Supremo Conselho da. Corte de
•Appeliação contra o dr. Paulino Silva.

, Foi este o officio do presidente do
Banco:

"Exmo. sr. dr. juiz de direito da 2'varo. O Banco do Brasil, por seu re-presentante, abaixo-assignado, acaba d.receber de v. ex. um mandado expe-dido çm data de lionteni, para págm- aKnowles & Foster a quamia de réis 
'

13t375?-173, por conta do deposito per- *tencente a massa .fallida do Lloyd lis-•pinto-Santense, visto ler a ígrcoin
Corte de Appeliação, em aecordão dc 7de dezembro de 1915, ordenado esse'pagamento, independentemente da in-terposição de quaesquor recursos oupropositura dc quaesquer acções. Essa

I decisão íoi proferida em autos entrepartes Knowles & Fosler e João UhlAtiiienormente v. ex. havia concedidooutro mandado para esse pagamento,cuja execução suspendeu por officio aorequerente, em virtude de acção stmi-mana proposta por Peixoto Serra co-,tra Knowles & Foster, para excluil-osda classificação de créditos. O reque-rente recebeu notificação de v ex noresse motivo, para não effecttíar ó pa-gamento antes da decisão da referidaacção summaria. E como não consteestar finda lal summaria, dislincla dsfeito em que se deu o aecordão,'" a q.',c
,.„,', 

e -• ".;• e c"Ja Í01'í;l iHlsada pa-rece nao affectar Peixom s»;.-a , 1U!
allude v.v. cx e cuja força julgada

_ ao affectar Peixoto Serraali nao foi parte, o requerente entraduvida com o devido respeito, sobre a"X "'1 '' do iP.saniento, agora orde-nado de novo. Seja ou não procedentea summaria intentada por Peixoto Se---
!',.',„em(!"?m» "ão fór cila deíinitira-incute julgada, a classificação do cre-
ci_nu,_ 11.-10 c.definitiva, seu pagamentonuo .. cxcqmvc!, aeu dlrclfo não seacha devidamente firmado. O requereu"-te pois, pede a v. ex. se digne resòl-¦iu a duvida suscitada, protestando des.dc ja para rcsalva de futuras respon -sabilidades, exlnbir a quantia em quês-
ÍÍÍH.mmijmzo' cilS0 v- cx' mantenha n
dndo .1 " 1,',íflmi-,ntü constante do mar,,lado de 7 do corrente. E. deferinien- .
u/ifi ° dL;,-,:,!K'lr".,}< ^ fevereiro: d,-,T^otT,JQm^^^

E' preciso aqui notar que,Knowles & Foster offerecido
d*

elido
excepção

ae incompetência de juizo, na acção dePeixoto Serra, allegando que a falle.:-
da Lloyd Espiriio-Santense já cslava encerrada e que, portanto, a dita

acção só podia ser proposta perante •
íóro da cidade de Londres, onde sãoelles estabelecidos, o que seria um ab-surdo, o juiz rejeitou in limine a cx-cepção; e, havendo os exCepicntes ag«
gravado da decisão
da Córle dc

para a a" Câmara
Appeliação, esta unanime-mente negou provimento ao aggravo

Tendo, pois, ficado litigioso o diiiíiei-ro reclamado por Knowles &não é possível que o Conselho
da Corte de Appeliação ordene ao j - ,
que faça cumprir o alludido aecordãocontra Peixoto Serra, que _ r'epita.sc — nao fui parte naquelle aggravoanniillando por esse fôrma, injuridica einjustamente, a effieacia dos direitosuiesitio, que são aliás os da
lida.

Foster.
Supremo

do
massa fai-

o que sc deve esperar do elevadocrrterio do Hgregio Conselho.
*Tr*" **** I m

DE MONTEVIDÉO

; A greve dos carvoeiros
; Montevidéo, -jo  f. ai r ,-«éa a greve dos earvoei.0..0 

~ U"""

¦TaTw dc todas as tentativas rcali.
o ÍSifflho qf'e' °S P-,redislas «•«««•»'èadi 

sen In ' °' ",UUl ° Csf0r''-Ü c»'Pre-

Srs, V"id0 ^ as "" '---
Amda hoje, tendo

dade de '
a-''eos •"¦'¦ '•->"-• r-':ei)eram-n'a

fücto do quaí-Vesni.;., àrirüí^ mSmente ferido um soldado e nmSape:

,, , a policia necessi-intervir numa reunião realiza-
grevistas, esles receber

O.', uo I5ESTAUP.ANT CASCATA «eUcontra boa alimentação, :"agradável; i*rtços módicos.
sa c de paladut

—a-r UTi» r» tm«M

E

nto, ás 9
Francisco

-V ijHiiií-iiraçno do.s bondes
eleetricos

Realizou-se lio-.it.-m, á 1 liora da rar-oe, a inauguração da linha de bondesClectncos de Cascadura a Madureira
partindo da primeira destas cslneücsdois bondes enfeitados, conduzindo adireciona da Light, o deputado Octaci-

. |lio Câmara, diversos convidado, e re-as j presr-ntanles da imprensa, sendo sattda-dos a passagem, pelos moradores da-(jliella zona suburbana, os passageirosdo<_ dois rrniiiTiuvj.
1X0 largo de Madureira, ponto termi-nal da linha, foram os mesmos recebi-dos- pela commissão do commercio elavoura, que offereceii um l,,:ich aos

presentes.
Pcnri.sen-arani a directoria da Li^lHo sr. Svl-.estre, mperintendente, e o dr.Rcç-n Barro».

fugir

caso da Standard Oil

a prisão preventiva
do sr. WeHsnkamp e outros
O dr. Armando Vidal, 3" delegadoauxiliar, enviou hontem ao chefe de

policia, devidamente relatado;.- os au-tos do inquérito que fez abrir solire ocaso da Standard Oil. O relatório daautoridade é longo, minuciosa e ter-mina:
"Dos factos acima referidos parece-nosdecorrer claramente .1 responsabilidade dc(-tiarli*:, I.dv.ald Wellcnikenin. K0111..0 l*'or-nandes «Moreira c Heitor U.iptista dc Leãocomo incursos no arl. 20 da lei n. s.iin do 10 | oo Hospicioar setembro de 1009. assim como Joaquim des discutiaDutra da silveira Júnior, portador*da letra de*|5 contos, de íls. 166. cuja importância re-ecbeu da .Standard Oil, conforme o recibofirmado o íls. i6o"v.

. Na fabricação e desconto das cambies
ií, *S* referidas neste relatório, além dcW oilemkemp. Leio. Komão Fernandes e Du-ira da Silveira, pôde ser apurada a responsa.biliiadc de (jeraldo Ribeiro. Este, depondoa lis 14.1 v., declara ter sido cbllocadu uaStandard pnr Wellemkcrap. a quem presta
^crviçu,, 

"taes como couiDrar bilhetes uaral.iealros, fur.as. ccnccrtos d: relogias,_;J3£ar

—!¦•r^'^'»'^:^-*""^^^ „,„  
imi<iii _____ |

contas de RaraRc. etc." (íls. 144), c com que liv. «,• feítn 1-.1 , ,* e; - , 1 *i  I

| 
.ias (íls. ,44 c 144 v). tendo apenas sabido ,..#«Sa ^SS á^Sl^^r IvSH Xu, >"""5« ci'»^' I-odcr,,,, a!„da ore, 'das aceusajoes que lie são feitas "lionteni, í- *..., 1. - , çamiji,, tom iVellem- * in- dccaracõcs v.„,.u„ ,.. '"" Prcs-
leia .-! Rua, iiii.nulo em companhia dè V TZtZ ';, 

V'"la!> 
F""a^es (fl. 43.v) trans- Medefros, dr ..SS*íS"" V°'ttesáe

lemketnp c outros". (íls. 145), ?,„.í s lai ;l port:V '"bailai ouvindo de to S-,v-a-a V,-1- ¦ !:'u'' Da«ober«
O dr! Peitai, a tis. ai. de, 3e que. e... ja- 

' : ? vf ?. ""P-^do dc escri;,.ori„ Tlieo-1 herme^ íftSrido 1iní nS"- 
'l)^^- Gui-

neiro do correnle aniio, estando Wel emkemp Í,''Io,„d°ul'i,í,mo-f,dl"r * "??« voz ••„ data Peixoto SeV"a e 1, 
{oü>u«: ]>^«. dc

no Bar dr Braluna, em companhia dc di-1 n,a0 
,c,°"lb",a ,..'.',¦ -J-'- Carmo declara a eãlves .''anciseo Cou.

versas pessoas, ouviu esse di-or a I.,.r.-il,l„. • "•. 'fa 1!,c »e.Ienikeiiip o consulla sobre A r.i.:,-: -. .,. , . ..

üm desordeiro que íein ogeris?
paia policia

Disposto á.Iula, estava honíem, inoite no largo do Estacio, o cãnliecidodesordeiro José Francisco de O vei-rapardo, de 22 annos de edade'l-.scolheu para sua victima ,da Brigada Policial 11. 84, da
Panhia, do 4° batalhão, losiade Andrade.

Armado de cacote foi sobre a praça,machucando-a em diversas partes dtcorpo.
Afina] foi preso, desarmado e levadt.1 'Presença das autoridades do 15o dis-meto policial que contra o temido va-lentao, lavraram u respectivo autoflagrante.

oldadn' com
-Freire

de

¦-íC •I-V-«S£i> •>*_>í2*a

terias dc direito.
Joaquim illelleaa Osório frcqiícntava oe:criptorio da rua do llos;dcio 11. 33, ten-

.. . rfo transacções com Wellemkcmp, 'i-crnan-
letras, uma vez que anteuatasse as mes- !'es ' Ihcopliilo Carmo (fl. 4i-v). lk-I-mus" (íls. cu). | leza Osório é o beneficiário de nina le-A íls. 41, a testemunha Ançeliuo dc Li- 'W "e eambio do valor de rt contos dcna. ex-empresado do eseriptorio dc Heitor ruls. saccarla por Wellemkcmp e por esteLeão. declara que Geraldo, cm fins de uo* acceita |>or procuração da Standard (doe.Vctnbro ou princípios de dezembro próximo *>. fl. 501. A íl. ,jr_v o tnbcllião Damazio

confidencialntentc, que asãiiíiiaria «ma letraíia Standard, acerescentando: "estás muitotem informado -ic ouc não havia meio legal"¦ ,;- " Standard ao pagamento de suas
que anteditasse as mes-

a rua
011a da

ra$Sttctú, no eseriptorio de I,eão, assignou, a
1'cdido de Wellemkcmp, tuna cambial e per-
cantando aquelle n este "se era para ei!'.'",
respondeu-lhe VVellemkemp aue ?im.

Geraldo írequculaya o eseriptorio da riu
). 35* e ahi a portats fecha-
mi Weliemkemp. Komão Fer-

nandes, ThcophÜo Carmo, sabre letras dc
¦cambio, sendo que de uma vra o empregado
de eseriptorio ouviu Thcophilo d.icv. "Á
cata não combina", (tis 44).

O labellião Damazio de Oliveira n fl.
,17-v, aftirma que Geraldo Ribeiro em tins
de fevereiro ou princípios de março do
corrente anuo lhe íot solicitar o reconheci,
mento da firma de Wellemkcmp coma íí'q-curador da Standard em uma Iclra d„ va-
lor de rs coutos de réis, reconhecimento
oue devia ser antedatado de julho do anuo
findo; üerjIJa « fl. 144 v uesa, porem,

•Man-
valor

j.i retendo diz llie ter sido apresentada
jura o reconhecimento da firma de VVcIleni-
kemp occeitaiido como procurador dad.ird Oil, uma letra de cambio do
d;: 75 cornos dc réis.

Os aceusados reuniam-se habitualmente
110 eseriptorio de Thcophilo Carmo e Ko-inao leriKindes, :i rua do Hospício 11. ;•;.ceiiio afíirmam as numero*s lesteiiiimluis
e os próprios aceusejus a il-. i;.y -.>.v
.iS. 4.1-v, .J.t-V. 1)9. 12.1. 1_*4 e i4j,l-.Nfosios cm sua absoluta singeleza o*acios criminosos apurados nesie inquéritostra de conveniência q*.ic •, M*JI. jUiz nue
delle tomar conhecimento decrete a prisãoinventiva de tliarlcs Edivard WelleinkempHeitor llaptisla dc Leão, Komão Fernr"-des -Moreira, João Ceraldo liibeiro e Iftiiini Ümr.i da Silveira JhhÍl.-¦arsoa no ait. z_ da iu u. jilíá) dc

joa-

<\ falsificação da letra ÍI. ,(,„ ,-„: _...,•-ada a rua da Candelária n .6 e oacusados. .rcHniam.5e liabitualn, .,,te
: o . II.o-j.ico n. 35. sobrado, cilunsdtçao ila i" vara eri:„i,,,l.''

bca que resolÃrâ o „„c Í6, d. (li e'ió ''•
Ao que ouvimos, o chefe d,- nolic a

de Appe
*—t«J

A Directoria™ Xac,„::i tntd^Vlã^

o e março do corrente

Jiara
s d

es de fevereir
anno;

3:^2%4
Amazonas

2 IdOOS,

Dc lesaciã Fiscai
1 do Pará;

n:i6..$6.!ó, i do Ceará'
%\l?J$if. 

'a do Maranhão;

1 .8001. .-, de IVi-nauibnco • e•o.:«jÇ«., i da BaU.*. .

Nono;

DU BUENOS AIRES

Os funeraes da esposa dt,
ministro da França

Buenos Aires, 30— Effeetuou-sc liojej
co.u um grande acoinpanharutnto, o en.

| terramento (Li sra. Branca Jullemier,
esposa do sr. Henrique Jullemier, pie-iiipotcnciario do governo francez nes-
ra capitai.

_ A cerimonia esteve bastante concor
* rida, ndtando-sc os membros dos cor*

l pos diplomático e consular das nações- aluadas aqui acreditadas e dc outros
paizes, autoridades constituídas da Re-
publica 1: muitas outras pessoas íírad;,3
do, mundo social argentino', cm cujo
seio a extineta gozava de larga syinpa
th ia.

. —«ax*<s>-4e-i3[i- —
1 A BORDO DO "DRINA"

Falleceu um empregado
da Western

fÁsboe, 30 —* FaKcccu, proveniente
de uma periionitc, a bordo do paquete

| Drir.-i. o empretrado da Western Tele*.
tra^li Ci^jipaj!;-, ;r. Bjrg Cardona.
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TODOS DEVEM
-™~"~"**"—

COMBINAR ELEGÂNCIA, DISTINC-
ÇAO E ECONOMIA EM CADA ÜM
DOS ARTIGOS DO SEU VESTUÁRIO.
O MODO FACIE COMO ESSE RESULTA-
DO SE CONSEGUE ESTA' EXEMPLIFI-
CADO EM CADA UM DOS ARTIGOS DO
FORMIDÁVEL SORTIMENTO DO

|BDJHETES-DE .MINAS.,

COMPLICAÇÃO DE
LIMITES

pare 7{oyal
CIÚME ASSASSINO!

Pm marido despresado, de um só
golpe fere a esposa e mata o rival

O
A ilha de Paqiictú, tão tranquilla c

tão bella, lá no seu recanto da mages-
tosa Guanabara, afastada do biilicio en-
Siirdccedor desla urbs ruidosa, teve o
seu dia dc sensação hontem, ao ler co-
íiheeinvento doa pormeiiores ti;* uni cri-
ine praticado na veaiera, á noite.

Sua paz c tranquillidade foraiu per-
lurbadàs pela noticia

¦ -¦ —

< V 
" 
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O assassino

dolorosa de um
crime, que não
foi motivado
pela justa indi-
gnação de uni
marido ultraja-
do, tuas pilo
despeito de um
h o 111 e m que,
tendo ha seis
mezes, devido
ã sua própria
vida desregrada,
abando nado a
esposa, sabendo
que 'esta tinha
ligações com um
outro que talvez

ti tratasse me-
1 h o r, extrav.v
z.inte de ódio,
sedento de unia
vingança já in-
justificável, pro-

vocou a scena
brutal de que

e. gravemente fe-

iMikas Novas, abril de 191S. — Está
imminente uma complicação de limites
entre Minas e Bahia, cujas consequen-
cias bem podemos avaliar pelos exem-
pios e antecedentes que temos lido em
taes questões.

Pelo seu extremo norte, ¦ Minas vac
sendo pouco a pouco invadida pela po-pulação dos sertões bahianos que, tor-tarada pelos suecessivos flagellos dasseccas, se vc forçada a procurar refu-
gio 110 território alheio, creando, assim,uma probabilissimã complicação de li-iniies para o futuro entre os dois Es-tados.

¦Não será, todavia, um novo caso.Alu lemos o Contestado, como a maisflagrante prova; temos, tambem, o Es-
pinto Santo, que nem sequer se dignousiibinetter-se ao laudo arbitrai do Su-
premo Iribimal, c finalmente váriosoutros casos que seria fastidioso enu-merar aqui.

Mas não nos enganámos: Desde1890 que prevíamos isto. Esse anno
que marcou para os bahianos dos ser-tuVs o epílogo de todas as peripéciasinteriores, deu logar a constantes ro-manas de míseras crealuras, andraio-
sas e famintas, que fugiam aos borro-
res da seçca e á tortura da íoinc,abandonando os lares c o torrão natal.Data de então a invasão de Minas'

j por essa pobre gente forasteira e er-
I rante, ora .ironizando pelas margens. das azinhagas, ora vergada sob
I de enormes cacaios, por cii
j quaeá se viam creancinhas mia
1 gnças, cujas physiondmí

! prol 1111 d a dor physiea.
Quem rabisca estas linhas

' A. L,â,'-,Ç3ítÍ»:lT2L':Xràg|
orietfrío, TtCr\d°r- I 

acredita(l0 estabelecimento tendo p'assadò a novos pro-
prwhffl^ UmaPGRA\npmarrinrTfmr0/^™1l''nl0' f?rá a par'ir dc TBRCA-FHÍRA
?;,,„. Li RA>,E LIQUIDAÇÃO de seu magnifco "stock" de artigos
CEROULAS TZ%A%nã3n^^ H^l^J COLLARINHOS, PUNH<5sv
rÍT:,.yi'At'' ORAVAIAS, MEIAS, LENÇOS,; SUSPFNSORI01 TJI(!\<?
WCHAS, ETC^ETC'. 

PYJAMES" 
%I!*™S' |S|^|nA^

PREÇOS REAIíMEXTH OE OCOASIAO
— Run do Ouvidor 1G1 —

0 mo peno do São Pai
••—¦

A POSSE DO SR. ALTINO ARANTES
••—

NA BARRA DO PIRAHT
*T- ©- _ (

Um congresso
I ¦lllllMl ¦¦¦mi». ^

o peso
çttua dos

e ma-
rcvelav.tmdias antes (le praticar o crime, decla-

rando-lhe que ella uão poderia perten-ecr a outro homem, sem que preparasse"a sua desgraça e de mais alguém"...
Alaria não qui;: acreditar nas ameaças

ile Henrique Gomes, c respondeu-lhe
qualquer coisa com um ar zombeteiro. I dc (íõr c silenciosamente n-.nd,.Se áqueilas ameaças do esposo a uu-1 lhes deparava um ' 

~ ' l,u
pressionassem, Alaria já teria motivos ' diam-lli.. jj ....

muitaszcs re commoveu ame esses transesdantescos, que lin'
estradas por onde
errante

iam por scenario as
essa espécie de dan

miserável palmilhava transida

'cníit morto seu rival
rida sua esposa.

Kssa tragédia horrível teve um dolo-
roso eco em toda a Paquctá, tão pouco
habituada a scenas taes, c principal-
mente sendo conhecida 1111:11 dia em que
.nnior é a affluencia dc pessoas que vão
procurar refazer-se ali das cansciras
de '.una semana de trabalho cxhaustivo.
O domingo de liontem, mu dos dias de
mais alegrias, dos mais sorridentes da
formosa ilha guauabarina, teve a em-
p.uinar-Ihe o brilho habitual a noticia
sensacional dessa scena movida .por uni
despeito brutal, uma sede dv vingança
injustificável.

Eis conio se deu o crime e quaes fo-
ras os seus antecedentes,

Em companhia de seus paes, 0111 Pa-
quetii, vivia a menor Maria Rezende,
de 16 annos de edade. Moravam, então,
á praia Grossa,

Maria, cheia df aspirações tão pro-
prias da sua edade e sonhando eom
uma existenci a mais feliz, deixou-se
ilhidi.r pelas promessas do Henrique
Pereira Gomes, que lhe .pareceu um ho-
mem digno, trabalhador e — além do
mais — sincero 110 affecto que parecia
dedicar-lhe,

Sem que um facto insignificante, um
desgosto mínimo lhes tivesse vindo per-• urbar o noivado, casaram-se, em fim.

Desde então, Maria começou a obscr-
var quo não fora

!;i muito feliz sua
escolha. Seu espo-
so não era o lio-
mem traba lh.illor

que 1h e parecera
ao principio, nem
a sua deii cação
chegava aos extre
aios que as suas
¦falazes promessas
davam a entender.
, Gomes era um
indivíduo i niiuigo
do trabalho e da-
do a valentias,

O casamento fô-
ra para Maria nm
completo marty-
rio. Vieram logo
as privações dc
toda a sorte, e
com cilas os máos
tratos que impie -
dosamente lhe in-
íligia seu esposo.

Gomes não pro-
curava trabalho e

".'.Sr^â^
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car receiosa... Tendo conhecido
lia cerca' de dois mezes o marinheiro
Domingos Gonçalves Pinho, rapaz de
2c, annos, portuguez e foguista da lancha
l.ibctli, do serviço da Baixada Fh.ini-
nense, havia-se a elle afíciçoado, tendo
ambos combinado viver cm eoniiiuini.

Ante-hontem á noite, conversaram ns
dois — Maria e Domingos — na cs-
trada da "Caeira do Caminho", tralan-
do dos projecros de organização da
nova vida que iam iniciar, quando fo-
ram descobertos por Henrique Gomes..

Henrique não duvidou em pôr em
execução as ameaças que fizera á sua
mulher, dias ames. Eslava desarmado,
tuas encontrou próximo uma grelha de
fornalha.do que se serviu para porem pratica os planos que o vinham
prcocçupando de ha muito,

Assim armado, dirigiu-se resoluto ao
ponto onde conversavam os novos amaii-
tes, sem que lhes desse tempo para o
mais insignificante movimento de de-
fesa. Com um só golpe, á mão firme,
pode atiíngii' na cabeça Domingos e
Maria, que cairam ao solo, elle eom
o cranco completamente fendido de
meio a meio; ella com uma grave ira-
dura 110 parictal esquerdo.

Ao que se diz, Gomes, deixando cs-
tendidas suas victimas, retirou-se com
ioda a calma, ,...-foi jogar uma partidade bilhar,^v-,n botequim.

Algum U-íiipo depois, a policia dn 29"era avisada de que havia na estrada da
Caeira do Caminho", o cndíiv

homem, e uma mulher ferida.
Comparecendo ali, a policia fez me-dicar Alaria numa pliarmacia c dei-vou por algum tempo o cadáver de Üo-mingos no local, até que viesse con-ducção, para que fosse reinettido aoNecrotério,
Alaria só lioniem foi internada naSanta Casa, em estado desesperado.-.
U criminoso, que esteve passeandodurante a noite pela ilha, fo

pela indicia ás 3 horas da madrugadaop lioniem.

encontravam
intragáveis
;i margem

ia, esqueceu-
demora na

geodesiea, limi

Je uni

ansòunte, esten-
os braços, supplicamlò umaesmola qualquer.

. A farinha (|u coqueiro e o caroço do
jatobá eram os unicos
alimentos que
dos. caminhos.

JJ111 .busca, pois, de logares mais fer-te.s, toraiu elles, então, povoando as
j margem do rio Jc<|tiiiinhonha, e tão
| volumosas eram essas massas humanas

que, em breve, a povoação de Encru-zilliada crescera de tal modo queo governo haitiano, •siippondo-n per-tencer ao território do seu Estado;elevou-a a categoria dc 1 '"
do-se que Encruzilhada
parle sul da linh
pliõ entre o morro Condeuba e a fozdo ribeirão do Cunha, afflucnte do rio
Jcqttitiniionha, em pleno territóriomineiro, portanto, como se prova peloni.ippa levantado pelo engenheiro Beneiliclü Santos, por ordem do coveniomineiro.

Tudo, porém, acabará bem, se os b.i-manos de Encruzilhada não pretende-rem fundar ali t,„ia monarchia ou uniasede de papado, t.,1 como 110 Comes-tado ou em Canudos...
Em tal caso, é para se dizer emitoAntônio Vieira, na "Aposlrophe Atre-vula , t-cierindo-se á énvasão dos boi-landezcs n0 Brasil: — "Finjamos, 

pois
I'1"0','111' {i»^° <= imaginado fazliou or ... — João da Roça.

«4-«»«|b.
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de lavradores

\Ao alio, o conselheiro Rodrigues 
'Alves., {Üm baixo, d esquerda, 3

sr. Altino^ Arantes, mova presidente do Estado, c o sr. Cândido Ro*
drigues, vice-presidente, A' direita, de chita para baixo, os auxiliares
¦do governo que hoje assWme o pvdcr: Cardoso de Almeida,'secreta-
rio da Justiça e Segurança Publica, e Cândido MoV.a, secretario da
Agrieitllurn. Ao centro, o sr, Oscar 'Rodrigues Alves, secreíario

do Interior,

A MlULfiA o o quo «losoi»
Unem tom «oslo u 0. liniiiil^OIS 1'llil ú liou cül'VCÍlt
Qttc custa noitco dinheiro.

KXTKIO OÁJÍOCEIKOS

(JCIt'0,

Maria dc Rezende

Eio havia esperanças dc conseguir 1110-
d;ficar-lhe os hábitos.

Passaram-se assim seis a sete mezes,
sem a menor mudança, sem que da
pane dc Gomes houvesse 0 interesse de
attender ás supplieas da esposa, no sen-
lido de uão continuar aquella vida de
dcsregrameiito, que a levava ao deses-
pero. que a ia minando dc desgostos.
Maria, porém, observou que era impossi-
vel continuar a supportar um tal estado
de coisas. e abandonou Henrique Go-
mes. indu novamente para a casa de
seus parg,

Henrique viu nesse gcíto de extremodesespero da esposa um plano qualquerdc traição, e dr continuo fazia-lhe
ameaças terriveis, jurando que a maia-*'..i na primeira oceasião em que obti-vesse uma prova que viesse confirmar
Suas suspeitas. E aquelle que tentasse
provocar a traição da parte dc sua es-
posa teria tambem egual sorte,

Isto mesmo disse o criminoso ti sua
«posa, encontrando-a occasionalmente

OUTRO ENGE1TADO

Desta vez foi um ga-lante menino de dois
mezes

O faelo chegou hontem pela manhã
ao conhecimento do di legado do 17"
districto. Dera-se ante-honlcm, tarde
da noite.

O local do faço fora a residência do
sr. Djalma da Fonseca Hermes, á rua
Con.le de Bomfim 11. 1,1,50. Uma lia da
esposa desse cavalheiro, chegando da
Cidade,' encontrara 110 jardim da casa,
deitado cm uma banqueta de flores, um
galante menino, loirinho, dc cerci d.*
dois mezes de edade, que ali dormia
traqiullainentc.

Ao lado da criança haviam deposita-
do uma. trouxinha, contendo o enxoval
dn engeitadinho. 1'iua creada que viera
abrir e>l portão,. ajudou a referida se-
«nora a conduzir para dentro dc casa
o menino o a sua reduzida bagagem,•nirtgamloros I.i dentro á esposa do sr.
Djalma,t que ao chegar a casa encontrou

a faniilia ttiigtnciitada com o pequeninoinlruso.
O sr. Djabia, que. ao qiic parece, é

casado de pouco, não tendo, portanto,s.ia .'..posa .. pratica da piteiiculttira
precisa á alimentação daquella vidinha
(:n botão, Iransferiu o tenro hospede-

"'ho, par;, a residência dc seu pae. ad-
vcgiidi) Fonseca Hermes, onde o pim-—j » gj».»-an.
Oiieiii ouof (cr ii vida coiiipiidn,
ht-iiiio o.ste simules nroijriuiuun:Im iniiti'1'iii (Ic bcbiilu.
i"n.ai' FIDALGA dn Rrahmnl

-W-»d»Bii" ¦ ¦ ¦

.Na delegacia do 29" districlo, o dr.Uorval Lunlia, respectivo delegado
curou ouvir í.mniediatamente o apontadocomo autor da triste tragédia.

1 
'i'og0n:l l)nmi;ira pergunta da atttori-dade, 1 ornes ; negou terniiinanleinentè

que tivesse praticado o crime de que oaceusavam. Affirmou, com o maior cy-uisnío, que havia já muito tempo não
ptizera os dáos sobre sua mulher..E com os maiores esforços emprega-dos, a autoridade não conseguiu do cri-minoso aconfissão do delicio, repelindosempre este que está innoccnle,

Mana Rezende, esposa e victima docriminoso, u tambem levada á presença(Io delegado, a fazer as suas declarações.
Ao primeiro momento nada lhe foi
possível dizer. Profundamente pertur-baila pela comimoção recebida, não sou-be relatar 'bem os factos como se pas-saram, Uni pouco inais calma, depois,foi .novamente inquirida pela autoridade
descrevendo então com pormenores ahistoria dc sua vida desde que conhe-cera Gomes aíé á tragédia final de nuefoi.victima do desespero de seu esposo

_Uim suas declarações Alaria disse quenao podia affinnar que houvesse visloseu marido cómmetler o crime, pois¦1 escuridão era completa; mas podia
garantir que elle é quem matara
amante c a ferira porque dameaçara Gomes.

¦A policia ouviu mais uin menor quedisse ter visto Gomes, pouco depois de
praticado o crime, .pular uma janellada casa em cuja poria se desenrolara atragédia.

De todos quanto foram ouvidos pelapolicia sabe-se que Henrique Gomes
lendo abandonado a Brigada (Policial,
(le que era ipraça, não mais se esforçara'
por obter uni emprego, sendo além dissoaffeiçoado ao joko e ás bebidas. .-\otempo em que viveu com sua mulher,
maltratava-a de continuo.

Apezar de todos os deel.irnntes oaCcusarem, Henrique Gomes continua,negando o crime, a pé firme.

'Maria Rezende, foi internada na San-
ta Casa em eslado desesperado.-, lira-
lhe quasi impossível falar. Constante-
mente estava a deitar sangue pela boca.

Pelas informações dc ultima hora queobti vemos da Santa Casa. era cada vez
mais grave o eslado dc Maria, esperan-
do-se a todo instante que viesse a tal-
lecer.

RUA 8. JOSÉ'

E fugiu com 11 caiToiv. (i0
outro

'¦ O carroceiro .Manoel Rodrigues Por-
.,.„,,,...-«>. residente a rua de S.tm'Aima n. 1,1'ip.in.i.ido | n„arto 11, admittiu ha di:.s como seuajudante um maltrapilho, cujo nomenem sequer procurou s.-.bcr. Este indi-v.duò, um bello dia, desapuaréceu eoma carroça e os muares de nue era en-

pro- carregado Porto, que homem procurouo delegado do o" districto, a
apresentou queixa.

~i 1 ni 1T1 Um

quem

EMPREGADO 1XP.1EI/

seu
nisso já a

¦Estiveram em nossa redacção os srsClaudiiio Reis e Manoel Rosário deAguiar, ambos possuidores de um lote
de mercadorias de cujas vendas o so-
cio Ai.inoel Rosário de a\guiar se en-
carregou de efícçtitar em Minas Geraes.
Acontece que um seu empregado dc
nome Enrico de Aguiar, tirou no escri-
plorio dos ditos negociantes uma lista
dos debiios e partiu a effectuar as co-
brancas sem nenhuma, autorização, o

que niotivou S'.'r dada queixa á policia,lendo o mesmo sido detido e entrado
com as importâncias indevidamente rc-
eebid/.is. Na policia, a nota fornecida
á imprensa, foi completamente trunca-
da. tendo sido dado como autor do des-
falque Alanoel Rosário de Aguiar,
quando este é justamente um dos do-
nos das mercadorias.

ESCOIaA Mí.MlXdTOX
(FUXDADA EM 1911)

_ Directores c fundadores: Frederico
Ferreira l.i.na .e Arthiir José Lopes,

Habilitação prática em tathngraphla
c. dactyíogruphia.

1'rtincez c inglês jior professoras
competentes, cada leme ensinando a lin-
nua materna,

Escriptitração mercantil', aritlinv-liea
commcrcial e desenho applicadd ao com-
mereio e ás arlcs.

Cursos diurnos e nocturnos para am-
bos os sexos. Preços por matéria.

Rua Sete de Setembro, 67 — Capi-
tal Federal. .1 3S2.1^M O *» •* 9mmm>

Assume hoje o governo de São Pau-
Io o sr. Altino Arantes. Ii' uni politico
joven, de que o grande Estado do.Sul
muito tem a esperar, dadas as qualida-des por clle reveladas nos cargos publi-cos que vem oecupando até hoje.

Ü sr. Altino Arantes nasceu em Ba-
tatues, cm 1S76, contando, portanto, 40
annos de edade. Sobe, assim, ao gover-no em plena robustez de intelltgencia e
actividade. Formou-se em direilo aos
22.aiinos, após um curso brilhante. De-
pois de diplomado, seguiu para a sua
cidade natal, onde abriu escriptorio de
advocacia. Ahi o sr. Altino conquistou
rapidamente uma notável clientela, e
tanto se iu.poz ao meio, que foi com amaior das facilidades que deixou a ad-loeacia pela politica, eleito deputado
federal em 1905,

No, Parlamento, a sua acção revestiu-
se de um certo brilho. Sem arroubosde oratória, mas conhecendo as mate-
nas cm debate, o indo ao fim sabendo
0. que fazia; o então deputado impres-
stonava peír. maneira como títacava as
questões, delnonstrando cena habilidade
em tornar vietorioso o seu ponto devista c explanando-o claramente comoum orador moderno, de modo a nãn dei-xar iieiiliuin ponto obscuro 110 espiritodos. que o oúviaip.

Fuçam de.ss.i ordem os discursos que'pronunciou na Câmara, sustentando anecessidade de ser creada a Caixa deConversão e da conservação da lega-ça.) brasileira junto á Santa Sé. Essesuo.s trabalhos consolidaram a' reputa-
ç.io parlamentar do sr, Altino, paranao falar e.n outros debates, nos quaestomou parle Saliente.

Coube ao sr. Albuquerque Linslao presidente .1.. São Paulo
prova, a capacidade de administrador
que ja .se adivinhava uo hoi0 presiden-te do;¦Estado, Em 191^. aquclle presi-dente, éo.nvidou o sr. Altino para oc-cttpar a pasta do Interior õ Instruccão

eu
pu? à

Publi,
De ta! modo

sr. Altino, que
houve nes

ssuníiiido
cir.';o o
governo

do Estado, em substituição do sr. .Mim-
querque Lins, o primeiro cuidado do
J>r. Rodrigues Alves foi conservar no
Seu posto o secretario do Interior. De
como. num e noutro governo, o sr. Al-
tino assignalou a sua passagem dão
prova exuberante a creação da Escola
de Medicina de São Paulo e a diffusão
da instruccão publica por todos os rc-
cintos do interior, continuando e aper-
leiçoan.lo os melhodos modelaies dc
instruccão estabelecidos pelos seus an-
tecessores, e dc que São Paulo tanto se
orgulha.

. A organização da Escola de Medicina
e ..nia obra modelar 110 gcucro, indo o
enião secretario do Interior até a in-
hoy.lçüés pedagógicas do grande impor-
tanc.a, -como a inclusão uo curso de di-
versas matérias, que até então não fa-
zia.n parle do programma de estabele-
ci.u.mo.s idênticos.

Foi assim que, num periodo relativa-
mente curto, o sr. Ahiito tanto se im-
põz á politica e á administração de SãoPaulo, que. o Partido Republicano Pau-
lista, depois da morte inesperada do
sr. Rubião Junior, o escolheu para sub*
siitirio do sr. Rodrigues Alves.

O seu progranima do governo lançado
a publico a 7. de janeiro corrente é um
trabalho sóbrio .que bem evidencia osintuitos do administrador que o traçou,
de onde. os justos cticomios com quetoi ireci-bido, não só em São Paulo, co-1110 tambem em todos os pontos' do
paiz, em que foi divulgado.

. Alas o sr. Aliiuo não é um estaciona-no. nem e.n politica, nem cm adminis-tração. Dahi a. sua viagem do estudosaos paizes do Prata e ao Chile, onde hamuito que ver. sobretudo na Republica
Argentina, para adaptar ao nosso meio.-\o.i paizes que visitou, 0 actual presi-dente de São Paulo não se limitou areceber c a dar festas, como acontececom alguns outros estadistas e itinc-ranii-s, mas a ver, a estudar a organi-zaç.io social e administrativa, do quecertamente hão de resultar grandesproveitos para São Paulo.

O Congresso de Criadores e Lavrado-
res que hontem se reuniu na cidade dc
Barra do Pirahy deve ser considerado
como um grande acontecimento na vida
rural dos brasileiros. Elle marca uma
data memorável na historia e nos des-
tinos. da numerosa e digna classe dos
contribuintes c produetores do paiz, quese viram na dura e penosa contingência
do se unir para a defesa eoliectiva
contra os assaltos do interior sertanejo,
sem garantias nem segurança individual
por parte dos poderes públicos.Denominaram o Congresso de Liga
Rural da Barra do Pirahy, mas ni"io
exageraríamos dizendo que o' que vimoshontem, no prospero e rico municípiodo Estado vizinho, íoi uma verdadeira
installação da Lixa Rural dos Lavrado-
res e Criadores Fluminenses. A soleii-
ilidade da asscmbléa reflectia bem o
aspecto dos magnos interesses que alise iam discutir. O "Cinema Mascotte",
uma ampla casa de diversões locaes, es-
tava completamente repleto de fazendei-
ros de quasi todos os municípios do Es-
tado do 'Uio. Pelos camarotes notavam-
se muitas familias, onde se viam algu-mas senhoras proprietárias na zona. quetambem compareceram para deliberar
nas votações. O governo fluminense e
a imprensa carioca estavam representa-
dos, não havendo nos congressistas amenor idéa, por mais vaga que fos--e de
política partidária. A politica ali era ointeresso geral de uma classe laboriosa,
ate agora vivendo sem o amparo offi-ciai e que dentro da lei, para se tornarmais forte e mais respeitada, se con-
graçou por laços indestruetiveis, indo asua magnanimidade a ponto de cogitarde.meios práticos com os quaes possaniats (tarde auxiliar as próprias autori-dades constituídas na repressão aos as-saltos dos bandidos que infestam a zona
e no saneamento de todo o interior do
Estado, Liitre os presentes e as pro-curaçoes apresentadas eram ao todo625 criadores, lavradores, porprietarios,e negociantes dos diversos municípiosfluminenses.

RECORDANDO OS FACTOS
Na noite de 31 de março passado, omunicípio da Barra do Pirahy foi vio-lentamente sacudido por uma noticia

que circulou de boca em boca, enchen-
do a todos da pavor: 03 fazendeiros
domiciliados nos districtos de Dores e,Vargem Alegre, fazendo justiça pelaspróprias mãoa, haviam fuzilado oumandado fuzilar, summariamente, uma
perigosa quadrilha de ladrões qut in.

com-
a acceitação da in-

dal, Assim, dava a palavra ao <lr. XimoAI\ aro .Pereira, para falar em nome daclasse inteira.
EM Q.UB (oxsiSTE A DEFESA

Obtida a palavra, o dr. Xu„o Álvarolereira pronunciou o seguinte dis-
"Minhas senhor.is e meus senhores,—l or delegação da conunissão subscri-

ptora da circular que vos convoca e vosreúne aqui, e que tenho a subida honrade, neste momento, vos dirigir a pala-
Nenhuma razão havia para que eu,senhores, recuzasso a tão diiino

panheirps de class,
cumbencia que me delegavam, porque-- para satisfação, incompleta embora,de tal incumbência— desde que de mimmio exigiam uni alto e caloroso discursobastava apenas que de minha partehouvesse o simples empenho e desejoue attender aos reclamos dc quem po-dia, como elles, para mini appellar.lira, não só esse desejo realmenteexistia, como tambem eu nunca fizerainysterm do empenho que me animava,uo sentido de concorrer, quanto emuniu coubesse, para o beneficio remoloou proxt.no da nobre c digna e solfre-< ora classe a que tenho tambem a honrade pertencer.

Além disso-não se exigindo de mima prolaçao cnthusiastiea de uma oraçãocalorosa — tornava-se possível e fácila acceitação da incumbência, posta, porsua singeleza, ao alcance da minha me-diocndade.
Já vedes, pois, senhores, que sobrevos 11.10 pana a ameaça imminente deum pavoroso discurso,'que venha a des-abar 110 seio deste congresso pacifico,com o peso formidável de um tremendoobuz allemão.,.
Podeis, portanto, ficar

tranqmllos. ,
lirae da vossa consciência c«se ne*

sadelo que a está, talvez, oppriaiindo
e capaçitae-vos de que as palavras queides ouvir serão desataviadas e simplescomo a classe a que nós pertencemos:serão modestas c humildes como o ora-dor que as vae proferir, sem embargo
de serem tambem alevantadas e justas,conto justa e alevantada é a causa queaqui nos cougraça e reúne,
. IE, dentre essas palavras todas, se-
jam precisamente as iprimeiras — pala-vras de agradecimento a todos vós,
senhores, pela gentileza do vosso com-

que
qtie

nossos paes
nós mesmos,

1.10I-0
menos
los de
nossos bens

vamos

inteiramente

não fizeram, íquilli
•. _, até hoje, não temoiquerido, fazer — façnmol-o agora; faça.immcdialaiiícnte, para qúc; aoa nossos filhos — |)i-o!onKanieii.nossas pessoas, herdeiros do'fique assegurado, nanossa .erra, ao lado do resguardo de,'suas viilas, 0 calmo transcurso de dia",incomparavelmente melhores que estescheios de apprehensões e amargiíras,

que, humilhados o abatidos, nós «
atravessando,

Unaino-nos, pois, senhores: lifucmo-nos ds unia maneira indissolúvel, de nu,modo indestniçtivel; e, com a sagradadivisa de "Lm 
por todos c todos poruni , marchemos, solidnrios e firmessob um mesmo pemlão glorioso.Desfraldemos 110 Município e 110 Es-lado a bandeira da nossa união. Sobroas ameias modestas das nossas litunil-des habitações, cila ha de tremular vi-ctoiiosa, cheia de garbo e de vida, tan-to as canetas da brisa, como aos impe-tos do iiuacão...

Fundemos, senhores, a Liga Rural daliana do Pirahy.
iCreemol-a, para nos assegurarmos anus a defesa da nossa vida e da nossa'

propriedade; formemot-a, para assegu-rarmos a nossos filhos o futuro detranquillidade c bonança, que elles ténio absoluto direito de íeclamar e de exi-
Ktr de nós,

.Organizemos, senhores, a nossa LigaRural, precisamente para que nós, en>dia nenhum, nos vejamos na contin-
gencia extrema, na situação pénosissi-ma em que, anula ha pouco, se víramdistinetos collegas nossos, fazendo, emdesespero de causa, justiça por suas
mãos.

i\'ós precisamos afastar para sem-
pre e para bem longe de nós essa des-
graça suprema: e, par:, que nunca maishaja a remota possibilidade, siqiicr, da.sua pungente repetição, organizemos
definitivamente essa Liga — liga de
prevenção e defesa, de protecção c au-xilio c dc soecorro c amparo.* * *

.'.V consideração, em geral, de todos
nos, senhores, mas, neste ponto, mais
particularmente á consideração dos cou-
gressistas do Município da Bafra, a
commissão, cm cujo nome vos falo, of-
ferece as bases que cm seguida exporei,
como fundamentos da Liga, ora em ehi-
boração entre nós,'

Taes bases, que traduzem cm suai
quasi generalidade, um verdadeiro po-

-../"

d mesa 'qtie dirigiu os '{rabaUios 
da grande, assembléa imi. Paulo Citry):

liçiamehto

Toda a senhora que SABE E QUERECONOMISAR em suas compras terá
grande conveniência em verificar

£^_BRA£ILEIRA"
Onde conse?,íisê5»á watitageBís censide-

raveis. LáíSGÜ OE §. FRJs^GiSQO

MOVEIS 11 PRESTAÇÕES
W»-g> Um

O ministro 
'do 

Interior cedeu á com-
missão da Conferência Algodocira a
sala de conferências e ouiras depen-
dencias da Biblioiheca Nacional, afim
de realizarem-se ahi as sessões e expo-
sição de produetos da cultura do algo-
dão a cffecluar-se de i a 10 de junho

A'; (iutiit;ts=fcir.ií
Ja tiiiiitliü, mi 1

-ea.

Sih*ctil(>ni;i Feijoada,
CABAÇA GRANDE.

ESCOLA NORMA Ia

A reabertura das aulas
Conforiiie antecipamos, reabrem - sc

hoje as aulas da Escola Normal, apezar
de ser o dia meio feriado.

Hontem houve uma reunião de pro-
genitores e representantes de alumiHis
que tendo requerido matricula no 2"
anuo .tio curso daquclle instituto de e:i-
¦sino nada conseguiram, em virtude de
reprovação cm uma matéria.

Essas normalislas querem agora quelhes seja concedida matricula 110 1" au-110. Segundo fomos informados, na re-
união dc hontcin ficou estabelecido quehoje, por oceasião da abertura das au-Ias, as aliimnas cm questão compare-
caiu como se matriculadas fossem.•Se houver prolesto por parle dos pro-iessores, appellarão então para o judi-ciario.

í
..  *

lüiesnpe da ita do trabalho
o

— » «B «• mm
Prec.-a-sc falar com o sr. l.ui,: Sui..n.ir.ics que e.n .o..i esteve .... rua da Al-fcndega ... .ri, .:c«;ociu dn seu interessea. rua laicluda Uarbosa 79, estação "uiu

uno Iiocayuva, antiga L'r. Protilin,

o »• 

iproictar
hoje a data

A escolha
do «
lesta

ti: cotumetuoração
sabe, a um facto
importância para

imemoraniversal
ilialho.
data ]iu.-a semelhair
obedeceu, como se
histórico de notável

clasáo operaria, so*
bretudo, americana. Foi, effécliva-
mente, a i° de maio de í.S^ó, que oc-
correu a memorável chacina em Chiea-
go, 'Estados Unidos, Us operários, em
onsequencia dc não obterem as rciu-

concertaram,

CASA B01TEUX — Cjs
de tapeçarias. Uruguayana 11

**¦ Cg.» +*m*mmmm

especial
Ji.

Aoiulc se podí-rú
liCípaiiKçla ? io 1

omer um pi.K-o fresco
1 CABAÇA GRANDE.

O ,n
fcavr- ,

nistro da Justiça declarou nada
me deferir no requerimento de

.lono Pimenta Neves, solicitando exo-
n.'ração do logar do 1° supplente do sub-
stiti.to do juiz federal no municipio de' ¦'  em S. Paulo.

O ministro d.i Fazenda resolveu re-levar a multa de ... "," imposta á Com-
panhia de Seguros integridade, por nãoter pago dentro do prazo de Jo dias oimposto do seu dividendo.

—»«!«9-*3V<í-{I»»—. ,
S% X:\ CA?A fORWGÒlíSE JO*Kua Assembléa. 40 — ê qne se en-contra manteiga fresca mineirarior; kilo 3$soo.¦**""-*^-trTr T> Wmm

supe-

Na actualiUade, pensão a 6oíBAÇA GRANDE: av. Me... de
so na CA-
Sá, ij—15.

Oiim

JfORMICIIU
maior 2,e.\eo dr'.'i Iodai ;„ CR,

PASCHOAL — O
lavoura; encontra-se

is casas de primeira ordem,"¦a canital e de todos os Estados.' ——°4-O^J»-t^gi

.., ° ministro da Fazenda foi appro-vada a nomeação'interina, feita pilo«le.i-g.i_.io í.scal em S. Paulo.,do dr. Car-¦os Lisboa Pinheiro para o lugar dc
procurador fiscal daquella delegacia du-r.ir.., o impedimento do effeciivo, que«t«ve jo dias de licença.

eis um bello 0 onyinnl oro*seute nor ppoço commodo?
1'i'ocurao ...

(ASA .llOMáí
OUVIDOR. 71

yrfflí^S^ completo,
DR 'MAURÍCIO 1--RAXÇA. da Facull
dade do Medicina — Uruguayana, 35."«H o «i-<»*|-», ' 
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A GHALKUtA VIROU

Qiicitnaili) com nstiii fer-
VCIIlIll íí

liontem pela manhã oceorreu 11111 la-
mcntavel desastre na easa da rua Oito
de Dezembro n, 1—IX.

Um fiUiinho dn sr. Jaynie Siqueira,
de deis. annos de edade e dc nome Jay-me, brincando no interior da cozinha,
fez entornar unia chaleira cem agua a
ferver, indo o liquido qucimal-o poriodo o corpo'.

Jaymc, que recebeu queimaduras .le
t° e 2o gráos, foi soceorrido peia As-
sistencia e, em estado grave, internado
110 Hospital, de S. Zachárias.

A policia do iS" districto teve conhe-
cimento do íaeto.

Drs. Moura Brasil e
Gabriel de Andrade

OCUI.IST.-K3
LARGO DA CARIOCA. S SOB.

 — » m * p.

LEnV.10 XA ALFAXDl.GA

Nos armazéns 17 e iS do Cáes do Por-
ío haverá hoje leihio "ie mercadorias
caiilas em commisso, havendo, entro ou-
tras, tiicrmometros c apparelhos physi-
cos, chá da Índia roupas de seda, rou-
paí brancas .para homem, moveis, teci-

j dos dc seda, machinas de somniar e' 
perfumarias.

«111 <¦ <B> '*' %m -"¦ —

1 vin:lk';.|t-õ.-s .inibisionada
uma greve geral para aquelle dia, ahan

) 1 donandn as officinas,
A policia americana, de accordo com

os interesses .paVronaes, estava .'. es-
preita do movimento, sem que pudesse
perturbar a ordem perfeita cm que cor
ria o levante pacifico do povo traba-
lluulor, e, por is^o, aiacrm, estúpida-
mente, uma manifestação de mulheres*

No dia seguinte, 2 de ihaio, os npt*
r.irios das officinas do sr. Cormicks
realizaram um nicctimj dc protesto.

E a parede continuava. Apenas Co:-
micks obrigava os séús operaribs ao
trabalho e, por esse motivo, no dia 3
de maio, á tarde, os indivíduos que cs-
tavam á Treme do movimento grevista
convocaram um comido para juiiio das
officinas de Cormicks, que foram, de-
pois, apedrejadas, A policia, chamada
ao local, atirou contra o povo, defen-
dondo-se eíte a pedrada e tiros de rc-
volver. Foram mortos .-eis operários c
feridos muitos.

'Chicago operaria vibrou toda dc in-
j dignação, e .Fischer e Spies, promove

ram um meetiiuj de protesto. O logar
I escolhido foi Haymarker. A assistência
lera numerosa e, apezar do ardor e en-
j thusiasmo dos profüsios que se lavra* j

ram contra a policia, que agira crimino'
samente, desejando os intuitos capita
listas, a ordem era absoluta. Os propa.
gandis.as Parsotts, Spies e Fielden fo- i do''trabaiho

Spies, Miehel Schwab, Samuel 1'ielden,
Adolph t-is-cher, Georgc Engel, I.uiz
I.l.ig-a-. Uscar Xeeb, Uotlolph Sclicnau-
kçlt a \\ illiam Seliger".

1N0 decorrer do processo, «. altitude
dos aceusados foi sempre nobre, não!
renegando elles. jamais, ns suas idéas, I"ao 

contrario, sempre affirmando com 1
injp.ividez ns doutrinas socialistas, que I
propagavam. Todos com energia .pro- da Vargem
t.iJStani comia a ticcusação que, afinal, j refere... aos vários meios d,
OS-Vjctuuaria. curso que deveremos prestarS.ifes. Schwab, Fielden,.. Fischer En-
gel, Lmgg ..• Parsons, foram condcinna-
dos á morte; N'ecb tevt a pena de re-
clusão por 15 annos. Ciimprirani a sen-
leiiça os .condemiiados. menos I.ingg,
que se suicidou eom fulniinalo.

iMòrreram esses proletários pela cau-
sa de seus irmãos, na luta pela con-
ajusta das S horas de trabalho, e o
Congresso Operário Socialista Interna-
cional de Paris, em julho dc iSílo. pro-movido pela Federação Nacional dos
Syndicaips e peio Partido Operário
Guesdistá, preparo'! para 1S90 a pri-
nteira manifestação de 1" de maio, queficou na historia dn operariado como
unia data de protesto e reinvidicação. |

Cominemorando a data, a Federação
Operaria do Rio de Janeiro distribuiu
honlcm, .profusamente, uni vehemente
manifesto socialista.

festavam duas das localidades. 'X 
qua-drilha era numerosa e crescia á propor-

Ção que as suas façanhas iam ficando
impunes. Ninguém se sentia em segu-
rança e o terror chegara ao pontq das
próprias victimas terem inedo de de-
ítunciar os assaltos que soffriam. No
dia 24 desse mez, seriam 11 horas da
noite, os ladrões haviam escalado e sa-
queado a residência da viscoudessa da
Piedade, uma respeitável senhora de 85
annos do edade, deixando-a como mor-
Ia. isto indignou os demais fazendeiros
visinhos e ua manhã do dia 29 elles
realizaram uma convenção para tomar
medidas especiaes, decisivas c urgcti-
tes, como represália.

O resultado é que ao anoitecer do
dia 30, os chefes da quadrilha foram
agarrados e liquidados, atirados á mar-
gem do rio Ribeirão das Minhocas! Fo-
ram elles Luiz Montvznno, Horacio
Carvalho Vieira de Mello e Augusto11 asiboal, escapando um tal capitão
Cardoso, de morrer, "or ser amparado
em sua casa pela mulher e filhos.

Foram presos cerca de íó membros
da.quadrilha, que ainda se acham, com
o. famoso capitão Orlando, velho orga-
niz.idor de assaltos, delidos nas cadeias
de llarra do Pirahy. Dado o alarme,
o governo fluminense renietteu força
para .lá e mandou um delegado auxiliar
de policia instaurar o inquérito contra
os sobreviventes da quadrilha e contra
os fazendeiros aceusados de defende-
rem os seus lares e as suas proprieda-des, eom as próprias mãos. V.m tempo,
o Correio da Manhã, que esteve 110 local
dos factos, noticiou-os detalhadamente.

-Agora, aclia-s.i . o inquérito policial'conlra 03 fazendeiros concluído, pre-
! I p.irando-se as autoridades judiciarias do

j municipio liara . iniciarem o suiiimario
le culpa. O juiz e o promotor da co-

marca, deram-se por suspeitos, devendo
assumir os cargos os seus respectivos
substitutos l-egaes. A maioria dos la-
vradores e criadores do Kstado não fi-
car.ini iudiffirentes á sorte dos compa-
nheiros envolvidos nos süccessos de
Vargem Alegre e trataram logo de pio-mover os meios de solidariedade da
classe. Foi distribuída profusamente, no
listado do Rio, em Minas e cm S. Paulo
a seguinte circular: ,"Os nhaixo-assigiiados, criadores e lavra-dorrs ao município, convidam a v. <•-, a
comparecer á grande reunião dc fazendei-
ros q;ic so realizará ás i^ lioras dn dia
.y) do corrente mez no Cinema. '.Mascotte,
á |ir;iça Nilo Peçanha, nesta cidade.

Xessa reunião, ijuc não terá nenhum ca*rpcicr partidário ou politico, tratar.se-ai ex-citisivainente de questões que interessam á
ej.-ssc dos fazendeiros, destacando-se entre
elIaSi no momento, não só a.s que dizemrespeito ao amparo que, dentro da lei. dc-veremos dispensar o collegas nossos quo aI.c:.. do sua segumnija individual, postae.n Imminente risco a todas an horas, fo-

forçados a sü envolver noa :-;accc:^J:
Alegre, como tambem as que se

«poio t; con-
, . às autortda-

consíiluidai, 11a repre^ão dos ossaltose_ roubos que sc vão praticando no munici-
pio, ficando certo v. 5. de quo nesla caiu-
punha, assim orientada, podemos con.ar com
as sympathias c a solicitude do dr. presi-dente do listado.

Convicto3 dc sen comparecimento quo é
indispensável e que será altamente pro-fieuo, antecipamos a v. ;. o nosso rtconúc-
cimento..

Parra do Pirahy, :.í de abril de ,n-G
(a) — Dr. .-liberto fieis Junqueira, dr.
J.11Í2 i.e Paula, José Joaijuim da França
Juiiiot. dr. I.ion Camille l.cgay, dr. Hcr.y-ani 1'ercira, Antônio Martins taro forlei,
d;. Antônio Marcondes des Santos o lio-
raeto Vieira Ramoi.n

. Foi esta reunião—ou, por outra, esle
Congresso memorável — .pie hontem sc
realizou.debaixo de uma majestade que
ha de ficar inesquecível nas tradições
da vida agrícola brasileira.

parcçimcnto a este recinto, .pela defe-rencia fidalga com que acolhestes oconvite da conuuissüq promoitora da
presente reunião. Ella vos confessa,nesta hora, o seu vivo reconhecimento
pela. vossa presença aqui, proclamando
publicamente tambem <jue, deante devossos sentimentos tão dignos, não terá
de esperar-se nutra condutíiai do tío
distinetos collegas.

INáo 6 de hoje, senhores, quo os fa-
zendeiros do municipio da llarra estão
sendo victimas de attentados, mais ou
menos freqüentes, á sim propriedade,
notadamente- de furtos dc animaes e de
produetos de seus estabelecimentos agti-
colas.

¦Nem são. de hoje taes attentados,
nem o municipio da Barra constituo, a
esse^ respeiflo, uma (exciepção dolorosa
110 Estado.

Tambem, nos demais municípios res-
lantes — e nenhuma revelação ou novi-
dado esla aff-irniativa contêm — têm
havido c continua a haver freqüentes
attentados idênticos.

Vem já de longo tempo esses crimes:
remontam esses delictos a datas bem
afastadas já.

Entretanto — e aqui, 110 ¦municipio,
sobretudo — esses attentados, nos ulti-
mos tempos, têm avulfado de uma ma-
ncira assombrosa, já pelas proporções
dilatadas que têm assumido e pela fre-
queucia maior na sua renovação, já.
finalmente, pela maior gravidade e au-
daela de que elks se foram revestindo.

E ultimamente ainda, como sabeis,
senhores, esses «'.tentados assumiram,
em um dos nossos districtos, unia gra-
vida de verdadeiramente excepcional'.

Dos simples furtos, das simples sub-
tr.icçóes de um ou outro animal, por
exemplo, já se passara affoitamentc aos
roubos, com uni desassombro de fazer
pasmar; dos roubos, de uma ousadia
incrível e dc um longo cortejo de vio-
lendas, já se .passara desassombrada-
mente ás depredações inauditas e, des-
sus depredações, aos assaltos á mão ar
mada I

.-V actividade malfazeja c sinistra já
so não ia contentando com a pilhagem
dos bens. com os ataques á proprieda-
de: e, pondo a mira mais alia, visava
agora tambem a própria personalidade
exposta assim, de uma hora para outra,
ao sacrifício de sua existência !

Vós bem sabeis, senhores, que eu
uão estou carregando as tintas a esse
quadro uci;ro o que infelizmente, para
vergonha nossa, não ha nenhum exagero
nestas dolorosas palavras,

ndirecto, são outros '..unos
compromissos solcnnes que, por st...
honra e a bem da duração da l.iga, oscolligados vão assumir.

Assim, as referidas bases são esta--:,'ia — Praticado um furto ou rouboa qualquer colligado ou um ataque á
sua pessoa com o intuito de despojal-ode bens ou haveres — o Co.uiu: dire-
ctor da Liga, scientificado do facto,
comtminiçal-o-á immcdiatamcnte aos ou-
tros colligados todos e á policia do
município.

Comiiiunic.irá aos colligados todos,
para que estes façam entre si um ra-
teio, cuja soinina será destinada á sa-
tisfqção das despesas do processo do
culpado ou culpados; e lará aquella
mesma communicação á policia para
que esta possa, desde logo, cumprir s...
dever, obrigado o Comitê a dar-lhe as
mais minuciosas informações que pudere a attender, com solicitude, a todas as
suas requisições a respeito,

e" Çomprometlcm-3c os colligados ti
despedir de suas terras, pelos meios le-
gacs competentes, a todo e qualquer
empregado, colono, aggregado 0.1 mora-
dor que, co.n sciencia e 111.1 !'é. der acoi-
to ou guarida a qualquer assaltante ou
ladrão.

_3* Compromctlem-se os colligado
não receber em suas terras, mi em
ras alheias que occupem, indivíduo quehaja sido despedido de outras, por fur-
tos. roubos, assaltos ou tentativa des-
scs delictos.

*l" Compromcltem-só os colligados a
não comprar ou trocar auim.il dc qual-
quer espécie, niantimentos ou gênerosdc. qualquer natureza, sem que o sennfferiante demonstre ser dono legitimo
daquillo que vende ou pennut.i.

5" Coinpronicttem-se os colligados a
não mais negociar com indivíduo ou
commerciante, seja elle quem fôr, uma
vez demonstrado que nm ou outro ha-
bilualmcnte compra ou recebe produetosdc. furtos ou roubos ou suggestionã e
anima a pratica desses delictos.

a
ter-
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IMPOTÊNCIA
Cura certa, radical. Dr, Jovinc. lar-

£0 dl Carioca, io, sob. 9 is a e 2is$.x

r*-if,5 fla-vKa-, Chocolate, bomboiisLaie UJodo, (ino9 „' tMtu(!x lle
chocolate, sòde BIicring& C*. r. 7Set. 10»,

O ministro da Fazenda prorogou por
60 dias .0 prazo marcado ao dr. Am-
brosio Vieira Brapa, colireinr das ren-
das federaes em Juiz dc Fofa, para re-
formar a sua fiança. -- •> -H^_

I ram os oradores
I Terminava este ultimo o seu discurso,
quando conto c '..".ittos policiacs avan-
curam contra, a massa proletária que
o ouvia. Xeste momento, segundo rc-

j ferem os autores que tratam do caso,
j cortou o espaço uai corpo luminoso o,

indo cair no meio da
ei.-.l estrondou horr

No lheatro Maison Moderne, cedido
pelo sr. Paschoal Segreto, haverá hoje,
á 1 hora da larde. uma sessão conluie
morai» a promovida pela Sociedade de
Resistência dos Trabalhadores dc Tra-
piches e Café.

I — A directoria da Caixa de Auxílios
1 Mútuos do Pessoal da Casa ilime & C.
i realiza hoje ao meio dia unia sessão so-
j leniie, a rua do Senado 11. 1, par

memorar a passagem, da data da festa
o terceiro anniversario da

zindo a morte dc tun soldado e" fe*n-
mentos em sessenta outros. Era um ex-
plosivo.

iA policia arremetett contra o povo,
matando e ferindo indisiiuetanieute'. E,
desde então a perseguição se desenca-
deou contra os proceres do socialismo
em Chicago, sendo iodos elles presos,
. ínstaurou-se processo conlra Augíist

sua fundação.
—¦ Hoje, em attenção á classe opera-

ria,, a entrada 110 Jardim Zoológico eus-
tara apenas =00 réis e será gratuita ás
creançás até 10 annos.

Esta: reducção é feita excepcional-
mente hoje; em nenhum outro dia doa companhia polr | mino haverá reducção uo preço da cn-ivclmeníe, produ- trada

E' de esperar assim que a classe ope-
raria. aproveite esla vantagem o affiua
hoje 1:0 Jardim Zçologico.

"i » na » ¦¦¦
O ministro da Faz'n.la approvou a

preposra. feita pelo déelgado fiscal em
S. Paulo, do Antônio Tinto, para ageil-
le auxiii.ir do collector federal em Ita-
pciinirigq, naquclle Estadoj

A INSTALL.IÇÃO
O grande Congresso installou-se

afinal, á 1 hora da tarde. O dr. Xuuo
Álvaro Pereira pediu, por acclamação,
que fosse designado para presidir os
trabalhos o dr. Alberto Diniz Junquci-
ra. Accíamado este, co.n palmas unani-
mes 'da solenne assembléa, foram con-
vidados e tomaram assento ao seu lado,
formando .1 nie-a, os srs, drs. Portellacom- j (jc Figueiredo, delegado de policia da
zona, commendãdor França Junior, dr.

•Nuno Álvaro Pereira, Horacio Ramos,
coronel José Catramby de Oliveira, An-
tonioMaítins Lara Fones. dr. Luiz de
Paula, dr. Fortunato de Menezes, de-
legado auxiliar dá policia do listado e
representante do dr. Xil.i, Peçanha, e
o. dr. Paulo Filho, representante do
Correio da Manhã.

O presidente, dr. Albcrtd Diniz Jun-
queira, declara aberta a" sessão, agrade-
cen.Ioa elevada dignidade ea confiança
que ihe dispensaram os seus collegas.
Xão era preciso que es congressistas
ouvissem da sua boca os fins daquella
magna rcunlãa e não queria dento-
ra!-os mais r;«i ouvirem o programmada Liga Rural da Parra do Pirahy, qúcconstituis o discurso do orador, offi-

sua producção:
emfim, paia o eslu-

Longe, bem longe iríamos nos, se-
nhores, se tivéssemos de estudar e
apontar aqui as varias causas, .princi-
paes ou secundarias, do triste progresso
dessa eriininalidr.de.

Xão destoaria, é verdade, do nosso
progranima a investigação dessas cau-
sas, mas é inopportuno o momento paia
,1 sua pesquiza e estudo.

Elias são varias e múltiplas, exten-
sivas e complexas, cfficientes e ocea-
sionaes, de modo que a sua investiga-
ção. desapaixonada e. sincera mas.
mais ou menos profunda, daria a esta
exposição modesta uma amplitude des-
mesurada.

Conientcmo-nos, pois, em constatar
simplesmente a realidade da' existência
do facto, sem deixarmos conuudo de
affirmar, com a sinceridade de uma con-
vicção firmissima, que todas áqueilas
causas, afinal, se reúnem e se enfeixam
numa causa só, prendendo as suas raizes
numa mesma origem communi, a qual
vêm a ser precisamente, senhores, a do-
lorosa c hiueiitavel falta, até aqui c.ris-
tente, de intima solidariedade da classe,
de inteira união entre nós.

Nós é que somos os principaes culpa-
dos desses attentados de que somos vi-
ctim.is, e que não nos estariam vieli-
mando ayora sc, em tempo, houvesse-
mos feito de nossa solidariedade e união
a barreira inexpugnável que o banditis-
mo não poderia transpor, a muralha
granitica oppostá ao impeto desesperado
dos assaltantes de nossos lares. - 1 .. ...

Nós é que somos, por falta de união | ES'5? •,l,l"or = .Antônio Alartins Lara'
entro nós, os principaes causadores dos |

Eis, senhores congressistas, ns bases
da nossa Liga, a que resta accresccntar
agora os nomes do Comitê director.

Esse comitê, que será o representante
... Liga perante as corporações c os po-deres públicos, precisa ficar investido
dos mais absolutos poderes para o exer-cicio dessa representação; para a ela-boração dos estatutos que nos devènireger; para a convocação de novos
congressos idênticos a este; nara o es-tudo dos problemas qne mais de pciioconsultam as necessidades c interesses
da classe conto sejam por exemplo, aoreaçao de uma guarda rural para o
policianiento directo do Município; ainstituição de um banco regional decusteio, com sede nesta cidade, ondeconi a garantia parcial de suas produ-cçoes possam o criador e o lavrador le-vantar, a prazo curto c juro módico, os
pequenos capitães do que suas proprie-dades careçam; o estabelecimento dearma-zeiis geraes que, permittindo awarrantagem do3 produetos, protejam esoeçorram o produetor, pondo-o aoabrigo de pr. juízos pela entrega immc-diata o desastrada da— plenos poderedo dc iodas.as questões pastoris e ngri-colar, de cuja solução dependa o nossoengrandccimento e progressso.iA commissão promotora desta rc-união imaginou um comitê composto denove membros, sob a presidência docolligado que for por elles eleito.
/Esses .membros, cujas funeções fica-rao delineados nos estaiutos,- serão

geraes e dislnctaes: como representan-tes directos, do municipio, os primeiros-í'como inunediatos representantes — os™0Uv0s. — .<,0:i ""-«os districtos.
.Xo_ intuito de tornar mais simples aeleição desses membros,, peço ao dr. ore-sidente que, em momento opporttmo,consu...e ao Congresso sobre se acccita

por acclamação os nomes seguintes ••
Comitê director da Liga' Rural daParra do Pirahy:-*.
Membros geraes :..dr, Alberto Diniz

Junqueira, dr. Antônio Marcondes dnsmios, comii.endador José Joaquim da . j
prejuízos que temos soffrido, dos males
que padecemos; e, como a justiça co-
moça por casa, antes d.: nos queixarmos
dcsle ou daquelle, antes de aceusarmos
a quem quer que seja — queixemo-nos,
primeiramente, de nós; aceuseniõ-nos,
primeiramente, a nós mesmos.

Pois bem, senhores: se essa é ,1 causai
primordial du que decorrem todas as joutrasuâipic, com aqu.Ila, harmônica-
mente.-..íoiiveritem para a producção do
infort-jiro que nos tem assolado — nada !
mais "simples, 

senhores, que remover
essas _ causas, nada aiais fácil que I
destruir a sua funesta fonte comnium. I l--taFará tanto, bastará simplesmente a'
concoplancia -das nossas idéas; paralnhado ue c.uauaos ^«iptas: .-•.-....¦1.o, basti,ra ap.-nas a convergência sem duYÍda,írporqtie,Wamydi3e'd..i nesas voutadei: e. então, aquülo de patriotismo a acceitaçlô ¦• 

'

Fortes.
Membros districtâes — Pelo districtoMas Dores: dr. João Paulino de Siquei-ra Campos;

, p;:'.? Tarvo; coronel Manoel Coelhoda bilva Sobrinho;
Por Vargem Alegre: dr. .Luiz dePaula; "
Pela Barra do Pirahy; -dè.'i-He'rnani

Pereira; «. * ,?..'Por Mendes: dr. Oito Rauiino:*

Suspeito nn relação ã todOs «?''
para dizer de suas altas qualídadrméritos, devo todavia affirmar ao '
sresso qttc podemos, coni a mais í

segurança, confiar os destin.
"o:;sa Lijt.1 nascente a esse valor
nhado de cidadãos fa_p^tt; ff
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es ^ ÍCOKEEIO¦$£ MANHÃ iida-feira, |j^ Maty #c $%% ||.^
tos de trabalhos esactificios; a que elles
nunca se eximirão em beneficio de to-
doi nós.

* * *
Chegado a cste.ponto, aejani-me per-

mittidas, senhores, duas derradeiras jia-
lavras.

Et a vós, senhores congressisislas
de íóra, que eu lenho, neste momento,
a altíssima honra áe especialmente me
dirigir.

A vós, senhores lavradores e criado-
rea dos municípios vizinhos, eu ve-
nho, antes de tudo, dizer que estamos
captivos da vossa generosidade.

,0''vosso coniparecimcnto, atravez dos
sacrifícios que não qtiizeslcs medir, é
um procedimento que,' emquanto vos
dignifica ic vós honra, a nós nos captiva
e nos vence, nela alia significação que
esse coniparecimcnto traduz!

Kecelicmol-o, profundamente reconhe-
cidos, como a expressão dc vosso con-
forto pela onda de amargura c de dór
em que neste momento se debate o co-
ração da classe, ferida, toda ella, pela
mesma inevitável desgraça com que o
punho da Fatalidade feriu a dislinciis-
simos collegas nossos; e recebemos es-
se comparecimento como a expressão
ainda, não só de vossa inteira aiiliesão
ás idéas que aqui vingarem, como (le
vossa inestimável solidariedade eom os
vossos companheiros do município da
Barra, em ludo quanto se refira á de-
•fesa dos interesses dá classe e ao cn-
grandcciuRiilo c 'progresso da nossa
criação e lavoura.

Além disso, é ipreciso que vós, dis-
lindou collegas de fora, deixeis assi-
gtialádo enter nós um novo sulco hri-
llianti.' de vossa brilhante passagem pelo
território dc vossos vizinhos, declarai!-
do publicamente aqui, nesta hora so-
leune e grave tle nossa inteira união,
que vós vos coiiipronietlcis solennissi-
ínaiiicnie coninoseo a irdes 'fundar lá
fora. nos vossos torrões bem ninados,
ligas idênticas a esta, a qnc agora pr,"-
staes, com o liiillio de vossa presença.
o alto patrocínio do vosso apoio; a
valia inestimável do vosso encoraja-
mento.

Assim, a nossa união lia de dar frti-
los mais abundantes e mais .preciosos
ainda: e, então, quando o Eslado in-
teiro fòr unia rede de. ligas; quando o
Eslado inteiro, por assim dizer, fòr uma
liga só — a lavoura e a criação uni-
das, dando-se ainda as mãos, como sc
estão dando aqui — hão dc proponde-rar. e dominar no Kstado, rasgando-lhe
horizontes novos t- conduziiitlo-o, sob o
influxo de novos ideacs, a outros mais

Barra Mansa: — Jo»é" Caetano «
Alfredo de Moreira.

iRezende: — Rodolpho Junqueira *
Manoel Pinto Nogueira.

'Santa Thereza: — 'Ladisláo Pinto
GueOcs e José Gabriel Ferreira Júnior.

Pirahy:— José Ribeiro da Silva e
Silvino Frazão do Souza Breves.'¦..Ainda não têm "delegados 

os munici-
pjos de Parahyba do Sul, São Gonçalo,
Entre Rios, Campos, Cabo Frio e 'Ni-
ctheroy,

O sr. Thomaz de Oliveira lembrou e
o Congresso acceitou, que o "comitê"
central .ficasse com poderes para co*n-
vocar a próxima reunião, o que será
previamente aiintinciado a itodos os in-
teressados.'Eram 4 lioras da tarde e, como nada
inais houvesse a tratar, 'o dr. Alberto
Diniz Junqueira encerrou os trabalhos
da assemblea, pronunciando as seguin-
les palavras:"Meus-senhores e minhas senlioras:

Encerrando os trabalhos da presente
reunião, que, attenta a sua grande con-
còrrencia, que excedeu a mais opl irais-
ta expectativa, bem .poderia denominar-
se "Congresso dos Lavradores c Cria-
dores", agradeço ò vosso compareci-
mento c o vosso valioso auxilio, que im-
priinirani tamanho brilhantismo aos nos-
sos trabalhos. 1'ossn. pois, ella assi-
gualar uma das mais felizes daiias paraa nossa classe e todos nos daremos porbem compensados dos esforços para a
sua realização. "

, Grande salva de palmas abafou as ul-
limas palavras do presidente, dissolveu-
do-se a reunião na melhor ordem.,
ino.viA poi/TÓrÀii

FOOTBALL

A PARTIDA DE HONTEM ENTRE PAULISTAS E CARIOCAS
O emocionante encontro entre a A. A. das

Palmeiras e o Fluminense F. C. &

IGÜERfiÂ
1 0 bloqueio do mar do Norte

Quando os fazendeiros da zona rc-
clamavam insistentemeute força publicasiiíficienie que garantisse a sua vida c
as suas ^propriedades, o governo fliimi-nense nao pôde ou não os quiz atten-
der. lí!' 'es se viram na penodc reagir com as
Agora, quo mais de
criadores e
lamente

situação
armas na -mão.
seiscentos desses

lavradores vieram lianquil-
reunir-se num Congresso, em

novos,
dcslini

OS DliliATES

meio do respeito e dos applausos dn po-
piilação da Marra do Pirahy, lembrou-
se a policia de Nictheroy dc renielter
pari aquélla cidade, ás pressas, mais
10 praças municiadas, para reforçar a
guardo.

Os fazendeiros repararam e comineii-
taram: — A policia fluminense tolera-ra os ladrões .le animaes. Dc nós, po-rem- a que ella receia o age, prevendoqilaloiici' alternado ii ordem ou >i pro-priedade alheia...

Mas nada houve que reclamasse a so-leiíude do augmento do destacamento.
mais allos e mais gloriosos\ U resto da larde passou-se em felicita-

ções aos congressistas, e á noile allarra. do Pirahy adormeceu como setivesse sido agitada durante o diauni radiante domingo dc festa.
por

Ao terminar o dr. Nuno Álrnro Pe-
reira, o presidente ia submctlcr a votos
as idéas comidas nó discurso-program-
ma do orador official. O dr. Arthur
Paula de Souza, advogado c lavrador
em Vassouras, pediu a palavra para en-
caminhar a votação. Diz que os colle-
gas do seu município estavam solida-
rios, mas queriam que houvesse um
comitê geral que sc encarregasse de dar
organização a essa formidável defesa
dos interesses do valle do Parahyba.
Offerece, enlão, um additieo, que con-
siste na crençOã do comitê por todos os
municípios, ili, como a Barra do Pi- irahy é uni ponlo central, seja aqui a '
sédc do grande comitê, 'ti programinatem vistas largas, como a creação debancos, que deverão ser regionaes. Pro-
põe, afinal, que se nomeie uma
missão, em cada município, quesente o comitê central,

O presidente dá uma explicação. Diz
que cs interessados da liaria do Pirahy
se reuniram com o apoio e o compa-rcciiiiciUo de muitos collegas do Eslado.íàlla u mesa, eiitrelanlo, compelenda
para delegar poderes a Iodos os muni-

(KS FAZHXOBIROS ACCÜSADÒS

Ao lodo. são vinte c seis os fazen-deirba (|iie sr ncliani envolvidos nos sue-cçssos de Vargcm Alegre. Não se sabeainda quando será iniciado o siininiariode culpa, correndo liontein em Barra dol iraliy que é cerlo que ell
pronuncia'

sej ani

todos

propõe que
cm lodo o

municípios

¦ que o
e con-
repre-

cipios, mesmo porque nem
presentes.

0_ sr. Gasião Malafaya
se r„.u uma liga commtim
üistailn,

O dr. kaul Leite, criador e proprie-
jario da "Leiteria Boi", desta capital,lembra o alvitre de constituir uma ligados nunircipios vizinhos á Harra do Pi-rahy. V," preciso que não se adiem as
providencias pralicas.

O dr. Siqueira Campos propõicomitê central se organize loco
vide os dentai,
seiifaçein,

Sti.linicttida a votos esla iproposla, foinppro.vada, ficando o comili designadocomo n incumbido de convocar os dc-mais iniiiiicipios c realizar uma seguii-dn reunião:
O sr. Santos Filho, director do f>"'"-to Districto, jornal local diz qm. ;i «

idea é a do dr. Siqueira Campos, i
preciso que o comitê lenha uni carne',¦de collectividade e que a cotmnis< ¦-
central, que vae agir como cabeça du
grande iiiovimeiilo, seja formada de lo-dos os nuinicipios ali prementesO dr. Arthur Paula de Scim, per-Biuil.i. afina',, n que ficou deliberado.

O presidente explica que ficou deli-liernda a organização de unia Hea ruralem liana do Pirahy, com poderes paraconvidar 03 demais municípios e exe-cular dc conjunto o programai;! ira-çado.
.0 ilr, Arthur Paula tle Souza insiste.ív.ip 11111 magnas c reconhece que os¦collegas de Harra do Pirahy não agempara a defesa exclusiva dos interesseslocaes MaS confessa francanicnie que11,10 sabe o que irá dizer aos seus rol-Jcgas de Valença, quando sc retirar daasscmlilea. Não sabe o que sc fez deIPrahco pnra lodo o Kstado.Ciuicliie dizendo quesoberana é (pútlc eb

locaes. 'Insta pela
O presidinle, mais

1

Ifi A VJOfl EBI VIDROS'¦¦'' Jfjlliíitíiott
I^PJBRONCHITEl
t&S^a Rcnquidão

OE
Ernesto Souza

BRONCHITE
. Aslhma,

Tuberculose pulmonar.
GRANDE TÔNICO

a&re o sppeiiie c produz aforca muscular.

A prova realizada hontem entre a
A. A. das Palmeiras, sociedade de glo-
rioso passado, cujo valor foi mais uma
vez attestado em 1915 com a acquisi-
ção do titulo de campeã de São Paulo,
e o Fluminense 1". C, desta capital,
pódc ser catalogada no rol das mau
emocionantes pugnas de football que o
nosso archivo spostivò ha referido.

Koi-nos dado assistir a um jogo e:n
que, sc por utn lado o afan .pela vicio-
ria se patenteava em bellos lances, por
outro, se jirodigalisavam mutuamente
requintes de fidalguia. Effectuou-se,
em stinuna, 110 campo da rua Guanaba-
ra, uma partida que pôde servir de
exemplo de lealdade, gentileza e apuro
tcchnico.

A rapaziada da Palmeiras chegara ao
Rio. para levar .1 effeito o combatei
pela manhã, sendo recebida na estação
pela direetoria c sócios do club que a
hospedava.

Na sede do Fluminense, para onde
se dirigiram a seguir, foi soleiiiienieiile
inaugurado o bizarro ca ram a n chão con-
sl ruido duranle as ultimas ferias de
sport. Quando etn visita ao bello edi-
íicio da associação carioca os membros
da delegação paulista proporcionaram
cnptivante, surpresa aos seus

Koi assim que, ao serem trocadas as
saudações, 110 salão nobre, o sr. Alber-
lo Caldas, thesoureiro dn Palmeiras, of-
fereceu, eni breve e eloqüente oração,
ao club local, artístico quadro, repre-
sentando um episódio de associalion
gravado em alto relevo sobre prata; na
parte inferior da moldura preta havia
superposto um escudo tambem dc pra-
ta. com dizeres significativos da hoine-
nagem da Palmeiras ao fluminense c a
data do encontro a effcctuar-sc, que
era, por sua vez, a da offerta.

O (Ir. Arnaldo Cuinlc, presidente do
grêmio carioca, exprimiu, em inspiradas
palavras, o agradecimento sincero do
Fluminense pela lembrança que. lhe tra-
zia a amizade da Palmeiras. -O quadro
foi eollocado á parede sob prolongada
salva de palmas.

O Hotel Moderno inslalloii os nossos
visitantes, O prograninia publicado por
nós loi cumprido á risca. A excursão
ás Painciras deixou encantados os ex-
cursiouistas,

A's .1-15 da larde os jogadores do"tcam" do Fluminense receberam, in-
corporados, á porta, os seus collegas de
São Paulo, acompaiihaudo-os ate o pa-
villião social.

O publico fez-lhes inagnifica manifes-
lação de apreço. Deu-se. enlão, effc-
etividade á parte .principal do program-
ma — ao encontro de foot-hall enlre a
iquipe paulista e a carioca.

As reKrcneias que já fizemos sobre
a Índole da contenda representam a
opinião de quantos tiveram o feliz en-
sejo de assistil-a.

Os jogadores que nos enviou a Pai-
inchas, para itprescntal-a enlre nós,
desobrigaram-so com muilo brilho da
sua missão, Sc eram, na verdade, ob-
senados pontos menos fortes no grupo,
compensavam-se essas falhas pela acção
de conjunto, enérgica e raciocinada.
Xa linha de ataque vimos Demosthèiics,
o excellente mcia-direiia do sclcccio-
nado de s.11 Estado, luyoe dc tanlas
vjetorias sobre o Rio na disputa da"Taça Rio-S. Paulo", instituída pelo.
Correio da Manhã, a dirigir perfeita-mente a offensiva, trabalhando incansn-
velmente para inoviincnlar o seu des-
enrolar c pnra tornar perigosa a sua |actuação aos antagonislas. Nazareth
comquanto menos feliz, pois que

inicio as 3.51

dcglndiarain

individuaes capazes de' célebrizal-os' em
tempo não muito remoto. Oswaldo,,'sçpi
pre prompto a servir ás cores de- seu
club, foi digno emulo 

"dc 
Morelli. Vi-

dal, Netto e Moraes: uma trindade que
sc saia calmamente das mais .sérias
complicações!

_ O juiz, sr. Flavio Rumos, depois d'
tirar a sorte para escolha de campo oi
opção de saida, na qual foi favorecida
a Palmeiras, que se collocou a favor do
sol, deu o apito de inicio ás
tarde.'

As equipes' que
ram as seguintes:

Palmeiras: — Rachou; I.eícrre c
Ociavio: Itnlio, Morelli c Rheinfraiik;
Moraes, Demostlicnes; Arthur, _\aza.reth e André.

Fluminense: — Moraes, Vidal ç ,Net-
to; Lais, Oswaldo e Nelson; Celso,
Couto, Hartho, Baptista e Calvevt.

O encontro começou eom decididas
aeeoiuniellidas do Palm.iras, pondo etn
grande serviço as alas de defesa dos ad-
versarios. Um perigoso shot dc Dc.
innsllieiies é rebatido por Vidal, quando
em rota sobre o goul. Os jogadores lo-
cães reagem e organizam, a seguir, con.

associados, estantes ataques ao posto dc Rachou.
'Aos sele minutos de embale, os seus

processos taclicos sào plenamente rc-
compensados, por via de uni bello goal,
conquistado, em remate a magnífico
drililing, por Couto. \

A resposta dos visitantes não se faz
esperar. Unicamente tres minutos elles
pediram para isso. Deniostheucs escapa
pela nieia-direita e faz bom passe a Na"-
zarcih, que o dirige ao "goal", earre-
«ando contra o " icceper" que tombou
com a bola nn interior das redes,

Os nossos são dominados por mani-
feslo estimulo. Imitando os seus aula-
gonislas requerem tambem tres minu-
tos, findo os quaes, Baptista aparando
uni bom ceniro de Celso, atira-o parao "goal", conseguindo lranspol-o. Os"backs" paulistas tentam ainda salvar
a situação extrema, mas nada conse-
guem,

Ia a pilleja cm andamento; revezan-
ilii-sc os " leams" na investida, quando
ítalo pralica um "hailds" na arca da
penalidade máxima, Biirtholometi é es-
caiado para batei' o " pcnalty-hick"
ordenado pelo juiz. lí o- formidável"slinoi" do cenlcr do Fluminense pas-sa como 11111 obtis <le 4J0... fora do
alcance do "goal". Os da Palmeiras, rc-
spiraram! listava salva a pátria!

U final deslc ineio-lcnipo c o inicio
do subsequente caracterizam-se por um
decréscimo notável na acção de ambos
os grupos. O jogo ficou uni tanto des-
animado. Mas, aos poucos, iituii cre-
scendo que era correspondido pelo cn-
thtisiasmo da assistência, a peleja as-
siiine grandes proporções, Os jogadores
produzem brilhantes episódios. Ora c o" goal" do Fluminense, ora o da Pai-
uieiras que se vêm cm situação critica.
Nazarelh e Banho perdem propicias
oceasiões de aiigiiieiilar os '" scorés"
de suas respectivas cores. Nazarelh
machuca-so, voltando pouco depois ao
campo.

Um "shot" de Oswaldo é rebatido
pelo " hceper" Rachou, bem como um
outro de Couto. . ;•

Quando faltavam doze minutos para
o termo da prova, Deniostliuncs .logra
uma brecha na defesa contraria í. en-
Ira célere sobre o Icrrcno inimigo. A
Palmeiras marca, por seu intermédio,
o "goal" de. empate, adquirido eni es-
tylo impeccavcl, Os doze minutos, de

ES3^ S. I»^.TTX-0
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ALFÂNDEGA
leram designados para servir nos ponlosaliiiixo meticioniidos, (hiranle n semana queiitje coincça, os seKiiiiites funccionarios:Alfamlçga (Lurrcio) — Conferências in-Urnas, Augusto de Almeida e Rodolphololmhra; coníeronlc de saida, llisael Pc-reira.
Arqucação, avarias c sobre agua — Per-nandes da Veiga o F. C. da Cunha Ituilor.Lonrorcncins inlcrnas — Castro Araujo,.1. llarros. I.obn Botelho. Theotonio de Al-nina, -i\la.-(iiijih:||in do Niiscinicnto, Vicior1 uni" c Amarillio dc Noronha(.!
Md

Olit Xialo Citiiha, Uocha r.ínia

Soa-
Meu-

Catalão

para

cuiiila a

,-'

a asscniblén é
eleger as conmiissõcs
sua proposla.

uma vez, explica
que a assemblea não representa a colle-etividade. INão .pôde falar cm nometle lodo;.. .Espera .que Iodos venhamrenmr-se aos collegas da Barraagirem juntos,

O de. lleinani Pereira
palavra d„ presidente,

O dr. Raul Leile observa que nomenos, se organize a Liga eom a apre-sentaçãò de Iodos os presentes á as- '
semblca.

O sr. Gastão Malafaya dá uma et-!
Plicaçao pessoal. O seu interesse é o1da classe Não deseja qtie ,os lavrado-!res dos demais niunicipios fiquem pre-judicados com as medidas que desde já I
vão minar os seus collegas da Barra, jO coronel Manoel Coelho, eiilcuilen- !do (pie a coiumissão icoem nomeada I
merece a honra dc reprcsenlar os in-
lejesses dos collegas ali presentes, estanao pude, não deve recusar-se a atten-deles.

O dr. Nuno Álvaro Pereira volta afalar.
Acha mais pratico que, em vez de sefundar a liga rural da Barra do Pirahy,se funde a liga rural do valle do Pará-hyba, ficando assim constituída pe-los iiiunicipics ali presentes, de Barra

do Pirahy, Barra Mansa, Valença, Vas-apuras, Rezende c Campos.
O coronel José Caetano apresenta a

procuração dc 54 lavradores e criadores
dc Harra Mansa, aos quaes representa
c pede mandar juntar á acla. Diz que,
graças a IDcus, 110 fim da vida, pôdeassistir a uma asscmbléa tão solenne
da sua classe. Esquecidos dos poderes
públicos, os lavradores só são lembra-
dos .pelos governos quando estes pre-cisam dc mais impostos. E' triste, mas
a verdade é que nas (propriedades agri-
colas do Estado do Rio tudo sc rouba
e_não sabe como os próprios donos não
são roubados, carregados ás costas pe-los ladrões, A's vezes, os compradores
dos furtos são as próprias autoridades
locaes. Se 110 ultimo quartel da vida,
ainda lhe é dado o direito dc pedir ai-
guina coisa, não lem nada a supiplicar
da niiinificencia official senão a cari-
dade dc não o tributar mais! A assem*
bléa ali reunida comprchende bem o
alcance da situação. Nada de politiea;

. dèíehdanto-nos,
O dr. Siqueira Campos acceita a

proposla do dr. Nuno Álvaro Pereira,,
com uma significação mais ampla: que'
n liga de Pirahy tenha poderes para
escolher representantes nos demais
municípios. Cada município ali presen-te deve fazer parle do comitê.

O presidente diz que eslá vcucido,
mas não convencido! Assim <como não
conhece as delegações presentes, pede
que 03 seus collegas o façam'.

O dr. José Maria Coelho fala em
nome de seu pae. Conciliando os inte-
resses da collectividade, lembra que
de;.-, escolhido um comitê central que,
por sua vez, escolherá os comitês toeoes.
'As eleições tomariam muito tempo.

AB DELEGAÇÕES LOOAES

gem
C01

Cáes do Porto _ liag.-.gcin Ares do Lago; auxiliares, Curvcllotrança c Domingos S. Thiago.Despacho sobre ngua _. Kibeironanctseoni 1'utalujía.
Conferência interna — Carlos Pinto.Armazéns — 3, Camillo dc llollanda; 4,Andrade Ustai 5, Araujo Oóes; íi. Jovinoliirral; 7 Uetyi Monlciio; S. Armando deOliveira; ir,, n,,is ,|a Silva; 1,-, Silva Reco,e ifc, Leal Vailius.

., — l'.ii euc-iniiuhailo ao ministro dn Fazem(ia um recurso interposto nela CompanhiaPraga LOsta, da decisão da inspeciona, cnn-1 eimiauilo-a a pagar cm dobro os direitosdas mercadorias comidas em duas caixas damarca (.. U.X, vindas de Amsterdam nclovapor li..Mande/ / nbantü
t. —, ^'1' '.''.deferido um rcquerinimilo dablandard Oil Comp, of llrasil, pedindo rcslitiaçiio dc direitos «ue diz ter paço a maior;-¦ela nota n. ,|.SiC, dc abril do .•nino pas-ssdo. _ I

Foram dcsienndos os escriplurarios Vi'-«or Paulino e Motta Corrêa, para classifica-rem e avaliarem um contrabando de meias;de seda. apprehcndido cio official aduanei- '
ro I.uiz Couçalves t cellio. no dia 11 do mezcorrente, 110 Cáes do Perto.Em uni rcqiieriiucnto do Barbosa Va-rella & C, pedindo rcitiuição da importamcia de i.|8$2j.|, dc direitos pagos a uniir.r,nela nota n. 4.505 dc janeiro ultimo, foiexarado o seguinte despacho: _ "Befori-
no, cobrando-se 10 "|" dc multa dc cvpe-(licnte. '

_ Dc accordo com o carecer da comniis.sao de avarias, o inspeçtor concedeu 30 »|°
dc abatimento nos direitos de seis fardes denanei, -vindos de Xova York. pelo vaporuaiiwd Pnnee, importados nclo Jornal Da.
j'tlStt1.

perdeu radeiros da partida reni-csenlaraníy.iimíioptimos ensojos de por cm pratica a deslumbrante apotheose de conformi-sua perícia, e os_ demais atacanks, no-idade com o seu brilhantismo. Os espe-tadamciite Scstini, secundaram muito eladores, em acclamações iiiinlerrupfasbem a figura (lcscmpcnliada por I). - - .
mosllicnes

Nas linhas de defesa, Mor.-lli brilhou
a centcr-half, posição dc rcsponsabili-
dade na qual se conduziu adiiiiiavclmcn-
te. Ítalo, na sua nova posição de linlf,
cie a calhar e se recomur.iida a não
se pensar jamais em sulistittiil-o. Ua-
chon _ fez optimas defesas, altestando a
sua justa fama como dos melhores
kacpcrs paulistas. O mais fraco da dc-
fesa foi 'Rlieinfianlt, naliiraliiienle dc-
vido a falta dc treino.

O tcam do Fluminense jogou á allu-
ra do seu antagonista. Salientamos a
obra da ala direita dc seu ataque. Cou-
lo vae se impondo como dns principaes
foiinirds dós campos do Rio. Bastaria
o que fez liontem para consagral-o dc-1
finitivanienle. Celso completou cxeel-'
lenlementc o jogo de seu couipanlieiro,
acliando-sc á vontade o centrando sein-1 Palmeiras. Nazareth :
pre eom precisão. A defesa inteira {0-5,26.
gott muito bem. Nelson -.- I.ais são] ,() Fluminense f
dois lialvcs que surgem com habilidades I Palmeiras, seis.

— manifestações que duraram doze 1111-
nulos a fio! — incitaram os lutadores
á victoria e estes, dominados de uni
phrcncsi porfiarain com energia desu-
sada. Parecia o galope final de um
concerto de orchestra! Tudo sc accc-
lerava.

A partida, porém, terminou eoni peinp:ile_ e a Justiça não poderia aliás,
permiilir que tal não suecedesse.

O fluminense e a Palmeiras empata-
ram de facto 110 memorável jogo 

' de
hontem. ¦.;.;

U sr. Flavio Ramos foi uni juiz que
fez "pendant" com a excellcncia da
prova.

Eis o seu movimento: Saida do Flu-
iniiieiisc; ,-,.5,1 — i» goal Fluminense,
Couto: .; — 1° goal Palmeiras, Naza-
reth: 4.7 — :j" goal Fluminense, Ba-

Ipíista: 4.11 ii-' — Mcio-lcmpn: ^..g.c :'•¦ Palmeiras: ,\..\2 — 2" goal
5-8 - - 'Saida

11111 comer

CURSO PREPARATÓRIO
RUA D. r-EDRO, 113—CASCADURA

Reabrem-se hoje as aulas desse curso,
sob a dircçça'o do inspeçtor escolar (Ir.
A. Cesario Alvim. .1 :|iC;
-"- ' nmra-«^«mi i> Bl.1""1" —

ociaes

CASA DALE
RÜA DA ALFÂNDEGA 82 a 86
fCanto com :i run ih>s Onrivos)

1ES
de LUZ

e AGUA
TERRA ® MAR

lliiiítida Policial
lioje:
dia, capilão Joaquim Eo-

á Pripada, alicre3 Felip.
Sant Anna;
ao hospital, dr. Arthur

,\n-

;\ssim, ficou resolvido que o Con-
as* grosso ali reunido acclamassc as dele-

Cações locaes que deverão agir dc ac-»"«do com o "comitê" central instalia-'C-j liarra dj, Pirahy. Forani indica-
logo_ accettos os seguintes nomes
ndeiros domiciliados nos seguin-

.nicipios:
•uras: —. BenjSmin Bernardcs c""*aulo de Soiya-

;t>r'- — .Francisco Ignacio de'*-f 
)• 'A. Cardoso.

Servtço paroSuperior ile
driffucs Fontes

Official dc dia
pe Octaciano tle

Medico de dia
Campos da Paz.

. Ijiicrno dc dia, alferes honorário
dre Andrade Ribeiro de Almeida.Dia á pharmacia, olieres phannacciilicoAlberto Mallet Soares c pratico Arnaldohnco dos Santos.

Musica dc protnptid3o, a banda da Dri-
gula.

Auxiliar do oiaei.il de dia í Brieado,sargento Atmirio Josc de Frcilas.
Rendam: no .1» districto, alicie» Alei-des de Meira l.ima; os iq° e 20» distri-cios. alteres Luiz da Silva Cordeiro; naSaude alferes Roque Jesé da Cosia c aspatrulhas, alferes Antônio I.uiz Cordeiroe Ramiro Duartcs do Amaral I^igc.
Promptidão: na cavallaria, alferes liar-tholomcu Pessoa de Mello c 110 1" bala-liião, alferes Manoel José do llomíim.
Guardas; na Conversão. alferes José

Qliinno de Oliveira; 110 Thesouro, alferes
Joaquim dc Souza Martins; na Casa daMoeda, alferes Franccllino Escohar e naAmortisação, alferes Manoel Ferreira dcAbreu.

listado maior: no 1» batalhão, capilãotlntor Flores de Moraes; no 2u, tenenteEdmundo Pfaltzgraff de Oliveira Para-lihosi no 3", alferes Carlos da Fonseca
Carvalho; no 4a, tenente Manoel Servidod;i Costa; na cavallaria, tenente Francis-co Cabral dc Oliveira; no Mevcr, alíeresl.xúz Ignacio Valentim c na Saude, alfe*res Samuel Ribeiro dc Mcilo Moraes.

Uni forme. 4°.
# * *

Corpo de Bombeiros
Serviço para lioje:
Estado maior, capitão Adelino.
Auxi'.i;ir, alíerc> Mendonça.

Promptidão: i" soceorro. tenente San.tos e 2' soceorro, alferes Sebastião,
Emergência, tenente Miranda.
Manobras ii.llcrcs Romano.
Ronda, lene:-.:.c lias tos,
Medico de promptidío, dr. Taylor.
Uniforme, a".

U.VI.IS INTIMAS
Passa lioje a data do anniversario nata-

lieio do dr.'.'Miguel CoXito.
Xoaiü vantajosamente conhecido não só

e:n todo o paiz como no estrangeiro, ampa*
xatlo por umU reputação magnifíca, que
honra c envaidece a cultura brasileira c
especialmente a seiencia medica dc quem
o aiiniversariantc é um dos mais illustrcs
poulificea ua nossa pátria, o dr. Miguel
Couto, como nos annos anteriores da pita
benemérita existência, vae ter no dia dc
hoje mais um feliz ensejo, no seio tle sua
familia, de verificar o respeito, a consi-
deração, a estima e a 'admiração dc3vanc*
cida que llie aurcolam a pessoa veneram!.!,

Fazem annos hoje:
O travesso Floriano. estremecido lilld-

nho do dr. Floriano dc Lemos, conhecido
clinico desta capital, que foi por longo
tempo nosso companheiro dc redacção;

mllc. Pcquctila Teixeira, llilba do
marechal Teixeira Júnior;o 1" tenente do Exercito, cirurgião-
dentista, Patrocínio José da Cosia;a professora mme Augusto Wilson;Tnah, interessante c^eançti, -filha do
sr. Álvaro de Almeida Araujo, funecio*
nario da Imprensa Nacional;a menina Augusta, graciosa fillia do
sr. Miguel Ávila tia Silva c d. Francisca
Augusta da Silva;

^—o dr. Gabriel,dc Villanova Machado,
di ãünc to cngenbeiroj que dosen^ltttlia
actualmente o cargo dc sttb-dírcetor tc-
clinico tios Telcgraphos, onde tem rece-
bido justos elogios, da direetoria, pelamaneira intelligente por que tem sabido
conduzir o* negócios subordinados a seu
cargo. O dr. Villanova Machado tem si-
do incumbido dc importantes eommissões
technicas c somente devido ao seu mc-
rito sc vê hoje numa posição de desta-
que na Repartição dos Telcgraphos, oc-
cupando o elevado cargo de fiub-dircctor.a sra. d. Hermtnia Teixeira Leite,
esposa do dr. .T. V. Teixeira I-citc, cli-
nteo nesto cidade:

a Fra. d. fürginia Qoclho Tinoco,
esposa do sr. Arnaldo Tinoco, do I.abo-
ratorio C. 1\ Militar;

o sr. Ferreira dos Santos, emprega-
do no commercio; ,

o dr. Feiippe João Barbosa da Cos-
Ui, preparador da '.Kscola Superior dc
Agricultura;

o sr. No vales Nazianzeno, propricta-
rio da pharmacia Hom Ketiro, no Engenho
Novo.

o barão Homem dc Mello, que cicrccu
os mais elevados cargos no regimen passa*
do c que receberá uma grande manifestação
dc apreço dos seus amigos c discípulos;

__. o menino DominRos. itlho do sr, José
lí.iiulio da Silva Cornelio, considerado no-
rocia nte no nosso alto commercio,['assou hontem o anniversario natalicio
tln graciosa senliorita Gretchcn l?ckre, filha
de d. Alina Constai.

A gentil anni versaria nte, muito estimada
cm nosso iwpío social, recebeu muitos tcle-
p.rammas de felicitações dis pessoas intimas
dc sua familia, c muitos cumprimentos pes-
soaes de suas amiguínhas.Fez annos homem mllc. Antcnicta de
Souza Coei lio, filha do coronel Antônio
dc Soirív (Çoolho, funecionario da Cen-
trai do Urasil.

* « #
VIAJAXTKS

Hospedaram-se hontem, na PcnsSo No-
KUcira: coronel Alfredo Tavora, Jo?c Ma.
chado da ,Si!va. tFrancisco Benjamín, Anto-
nio Votarí Gtudicc, Pedro Zogni, José Ja-
c;ntho de Campos, José II. Ramos, Antônio
dos Santos Cardoso, Eugênio Leite dc Abreu,
(i. lílisa T. I.cile dc Abreu. Hortcncia T.
Leito <!e Abreu. Cícero Tavares, I. dc 1'rci-
tas Júnior, J.isé Maria Bastos, Manoel Al-
ves Pereira, Oscar Osorto Moreira c Lau-
delino O. Úodrísrues e f?milia.

Ã !'í iU
cosnnsMOBAÇflBS «

E' boje dia de verdadeiro júbilo oura a
f.,mi!ia Carlos dí Carvalho, pois solcnnira

o 30" anniversario do enlace de seus chefes,
commaiidaiite I.uiz Carlos dc Carvalho c d.VirKinia dc Carvalho. U dr. Abilio dc Car-valho, coininemorando essa data. offerece,

do saude, de que ê director c ondestdc, uma fçsta intima ás pesso
IHiilS

. da t KGeiodadc ue
dc Camões, empos-
sexta-feira ultima,

•¦presi-

Josc

ASSOCIAÇORS
, A nova ndniiuislrac

.Soccorros Mútuos l,-.ii
saila cm sessão ic.ilinada
ficou assim constituída:

Presidente, l.uiz Alves Vieira: vicdente,, bVnncisci; Garcia do Andrade; . .cretano, Antônio Joaquim Rodrigues 1'urci-ra: a" secretario. Alfredo Vicente I.alour;
thesoureiro, Miguel 1'nnpalcrra; prncurndor,Álvaro Augusto Marottcs. Coiumissão dc fi- I

ncas: Antônio Vieira dc Macedo, relator, !
Pinto Duarte e Manoel losé Cnrvallic- '

Ua. Conselho: João Baptista Machado, LuiüAntônio da Cosia, Joaquim da Cosia Mcirel- '
les. Xunia Viallct, l.niz dc Almeida Coe- iliio. Avelino Martins, (lasnar da Silva Arau-!
io. Paulino Netlo de Frcilas. José Tavares |Coint'3. GiçRorlo Martins de Oliveira, losé Ida Silva l''ii!ucireilo, Manoel Martins dosSantos Villela.

:S :ji :|i
VIDA ACADIOIICA

Pedein-uns a publicação dn seominlc :"Keuiiiu-sc sabbado no ''Pavilhão Tor-res lloincin". ás 4 horas da larde. n rorpo
discente da Faculdade dc 'Medicina, queprotestou com vchcmcticia, relativamente áinclusão da referida 'Faculdade 110 "enterro"

çerenio do "üdeon". Os oluiinios da
de Mtvlicin.i. segundo apurou a
absolutamente não tomaram par-tanifestação. -- A com-

Faculdade
coiumissão,
ti't cm ?emclhant
missão."

*
MISSAS

Keza-sc amanhã, lerça-foira, ás o 1 !-•, na
cereja de S. Francisco dc Paula, uma missa,
por alma dn ,Ir, Carlos de Carvalhacs l'i-nheiro Sobrinho.

íji ;Ií :*:
IWIiT.TICI.AIEXTOS

Falleceu liontein o sr. Josc AI.vcs do 011-veira, cujo cntcrrainen!o sc realiza hoie,
saindo o feretro, ás io horas, da rua Viscon-dc Inhaúma 11. 23 para o cemitério dc São
João Bapitista.

:S
Falleccu liontem, na edade dc Sa annos,d. -Amalia Zozima dc Oliveira Pernambuco,

viuva do dr. .Miguel José de Almeida Per-
nambiico. cx-depiitado federal, victlitiado porunia syncnpe cardíaca. A vcneraiida cx-
linda será sepultada boje. á- ; horas datarde, no cemitério,de í>. João Ilaptista,saindo o feretro da rua Condo dc Irajá
n. 131, ¦* 1 f ' —"A MUNDIAL"

COMPANHIA DR SEGUROS
Sede: Avenida Rio /tranco

Serie "A"

5.1° falíecimcnto
, 

'Tendo failecido em 14 de julho ul-
hino, cm Pacoty, listado do Ceará, o
segurado sr. Francisco Antônio Ko-
glteira, apólice n. i..)o.i, avisamos aos
srs. segurados da mencionada s-jrie ipic
na sédc d" A Mundial" acha-se o re-
cibo da quota respectiva, que deverá
ser resgatado de accordo com a clau-
sula IV das apólices emittidas, venceu-
do-se o primeiro prazo em 20 do cor-
rente c o süpplcmentar — sem garan-tias — cm 30 de maio corrente.

Rio de Janeiro, 1 dc maio dc 1916.— A Direetoria.

PELOTA
FR0XTÜ0 NICTHEROY

Resultado da funeção realizada liontem:
Dup. Rateio

Londres, 30. (A. II;) — Entrevistado pelo•correspondente -do Brooktvn Daily limite, o
contra-aliniraiitc sir Dudlcv de Chair, (pie
coiiimandoii desde 4 de acosto de 1014 a6 dc março dc 1916, a décima cstjua-lra decruzadores do serviço dc bloqueio do Mar
do iWle, disse que o blotiueio daquellemar, a cargo da marinha ingleza, é eíflcaznuma proporção dc os "I". Sobro a.400 na-
jilós neutros (pie se dirigiam para lecte c
tinham sido detidos cm 1915, pelas na-
Irullias navara inglezas para serem visita-dos, só um, ein cada oilo, foi conduzido, aum dos portos britaunícos. afim de lhe .ser
oxaminado o carregamento. Por outras pa-lavras, no perido referido, apenas 300 a 400envios neutros tinham sido delidos cm portosinglezes para poderem os empregados adua-
neiros britaunícos procurar contrabando a
seü bordo. O almirante cjáramcníe assigna*lon. _ uai sua entrevista, o caracter dc extre-
ma justiça c indulgência do bloqueio, cem pre
que sc trata dc navios mercantes neutros,
empregados cm operações commcrclaoo legí*
timas.

Sir Dudley dc Chair, fazendo a historia
completa dò blotiueio britannico do Mar tio
íTorte; disse que cllc c oriucipalmente exer-
cido^ através de toda a zona que so estende
dc léste a norte da Kscossia, tornando aquel-

| Ia parte do mar uma facha iFagua. cuidado-
sa e aclivamenic vigiada, que intercepta todat- qualquer circulação marítima na direcção
da Dinamarca c dos patzos rxandinavos,"Quando iniciámos o bloqueio, disse o
almirante, a nossa organização das csnua-
tiras de patrulha era essencialmente peque*na, embora dc todo ponto apropriada a
esse gênero de operações. Gradualmente, o
bloqueio foi-se aportando maia c mais, e dc
mez para mcz nilginentuii o numero de na-
vios empregados 110 serviço dc patrulha.
Xfio posso entrar cm detalhes mais claros
sobre o acerescimo das nossas esquadras
actuacs cm relação aquellas dc que dispunha-
mos em ipt.t, tuas posso af firmar que o
bloqueio britannico do Mar do Norte atigmeii-
tou sensivelmente, dispondo hoio a Imd.Uer-
ra, 110 Mar do Morte, de um. rede de cruza-
dores através da nual seria impossível a
qualquer vapor, veleiro ou cliaíiipa—neutro
ou ihimifío—paS3ar, sem cair debaixo da nos-
sa observação directa.

As esquadras atiladas adoptaram medidas
contra o commercio allemão cm differentes
theatros da (çuetra. Seria talvez interessam
lo descrever como são conduzidas essas ope-
rações. O bloqueio moderno não consiste
num circulo de navios navegando á vista uns
nos outros, c mantendo continuamente esse
movimento na mesma zona do mar. Como
todos os cruzadores vêem á -distancia de
t.uinzo milhas sobre o horizonte, nenhum
nano1 que tente forçar o bloqueio, consegue
k&ssar sem ser avistado.

1'ara a manutenção do bloqueio, escolhe-
nos navios mercantes armados de canhões,
qtte satisfazem perfeitamente o encargo
tlaqttellas unidades, verdadeiros navios de
guerra da marinha britannica, espécie dc
barreira que corta as vias marítimas para 0$
paizes maritimos. O nosso bloqueio do Mar
dn Xortc consisto na disposição estratégica
cas unidades da nossa cscuiadra de patrulha,
fora do alcance da vista umas das outras,
mas bastante próximas, entretanto, para se
hlliarem rapidamente, se assim desejarem.
Km geral, os nossos cruzadores estão á dis-
tancias dc vinte milhas um do outro. Muni.
dos dc machinas que lhes permittem grandes
velocidades e dispondo de artilhei ia supe-
rior, tcmol-os úgt^ados para a batalha com
a esquadra. a^Hnã, por que esperamos lia

lauto, c que ainda temos esperança do que
chegue a realizar-se"

hxplicando depois ns processos dc que se
serve 2a Inglaterra para itnpecção dos na-
vios, o almirante Dc Chair disse_ que, nos
numerosos casos cm oue sc verifica que o
navio neutro traz folha inteiramente limpa,
('•.lhe immediatamenta permtttido proseguir
eni sua viagem. Mais do que isso: em todos
os -casos cm que ha duvidas legitimas a
renteito da earga. usamos de indulgência e
favorecemos liberdade ao navio.

Quando sc trata de clialupas, das quaes
ha sempre um grande numero no Mar do
Norte, é fácil examinar, cm acto continuo, o
carregamento. Se sc trata de navios quo
viaiam parcialmente em lastro, é egualmente
fácil proceder rapidamente á inspecção. tj
t:tic é. porem, absolutamente impossível, c
inspccclonar os grandes carregamentos, cm
p'cuo Oceano c com mãos mares.

Posso enumerar alguns inconvenientes do-
correntes dessa pratica, inconvenientes dos
quaes resulta até maior perigo para os na-
vios inspcccionndos. Assim, é impossível
abrir as escotilbas da carga sem que ella
fique exposta á molhar-sc c corra o risco dc
sei apanhada pelo mar.'Alem disío, implicando a operação ficar
o navio immobilizado por um -espaço dc
tempo que tanto pódc ser de duas horas
como dc dois dias, pois que ^é essencial
examinar n -fundo o que contêm os seus
porões, fica o navio exposto ao ataque dos
submarinos allemães bem como a ir
dc encontro ás muita-; minai fluetuantes

Final: ! (U'c os allemães tem lançado nus caminhos
commercio internacional. Por esse mo-

tivo, mesmo durante o brevíssimo espaço
dc tempo que requer a inspecção prcljmi-
iiiar feita pelo official visitante, permitiu
mbs sempre ao navio neutro visitado seguir
avante a meia-marcha, comboiado para mais
segurança por um dos nossos cruzadores dc
patrulha, viajando a marcha lenta.

listas considerações dtspensam-mc dc in-
sistir sobre o facto dc que c muito mais
humano c muito mais seguro examinar o
carregamento neutro num porto abrigado
do que cm pleno mar.

No caso dc um navio suspeitado de pre-
tender forçar o bloqueio, parece haver duas
maneiras de agir : o nosso t consisto cm
conduzir o navio ao porto britannico mais
iproximo para ali sc lhe fazer a necessa-
ria inspecção ; n dos allemães é torpedeal-o
em acto contínuo.

Kutre estes dois extremos, devia haver a
alternativa da inspecção no mar,É mas é cvt-
dentem ente inteiramente impossível desem-
bailar toda tuna carga sobre o convez. pois
que ha sempre o ter cm conta, alem do
mais. a .possibilidade de sc levaníar de um
momento para outro um temporal.

Commando ha vinte mezes o bloqueio do
Müf dp Norte, tenho observado que todos
os capitães neutros preferem ser enviados
num porto britannico, o que reduz ao mi*
nimo a ncees-oria demora c permilte uma
inspecção rápida c sem perigo.

Relativamente aos submarinos allemães
do Mar do Norte, verifiquei tine invariável-
mente mettem a pique os navios á vista e
dão aos seus tripulantes tres minutos ape-
nas -para sc safarem, antes do torpedea-
mento.

No Mar do Norte, os .commandantes ai-
Icmftes não respeitam nenhuma bandeira ,c
moMra.tn-sc egualmente deshumanos, quer se
trate dc belligcninlcs, quer _ de neutros.

Desde o inicio do bloqueio, o Almíranla-
do lírítaunico deu a iodos os officiacs c
marinheiros da esquadra de bloqueio or-
dem de tratarem os commandanlcs c tripu-
lanlcs dos navios neutros suspeitos com a
maior consideração c cortezin possíveis,
para que os neutros apenas ficassem cx-
postos ao mínimo dc perigos e conlraricda-
des compatível com um bloqueio cfficaz,

Kalando dos diversos expedientes empre-
gados para frustar o bloqueio, disse o ai-
mirante qt*e o mais freqüente era o cm-
prego de falsos manifestos

h.rn maia dc uma oceasiâo. um capitão
neutro, ao cpmprchcnder ter sido descohe;
to o seu ardil, não punira duvida cm deixar
ver o seu intento c mostrava ao official
visitante tanto o manifesto falso, conto o
verdadeiro pnra que fossem comparados.

lim quatro casos diversos, de que fora
testemunha ocular navios mercantes quecm presença dc um submarino allemão queameaçava torpedcal-os, já haviam arriado
escalarcs ao mar para salvarem n tripula-
cão, tinham sido salvos de destruição iir.mi-
nenle pelas patrulhai britannicis dc blo-

j queio.
I Alguns tiros bem apontados dos nossos
t canhões, disse o almirante, depressa faziam

dcsapparecer a ameaça, c os navios neu-
tros podiam içar de novo a hordo os seus
escaleres c proseguir viagem em segurança.

Doutra vez — referiu Sir 'Dudley dc
Chair _— encontrámos um navio escandina-
vo cujos mastros estavam quebrados á flor
do t convez. A tripulação, para escapar á
fúria tio mar, estava amarrada á amtirada.'As onda? varriam, porém, o navio de popaá proa, ameaçando submergir o casco sem
governo c arrastar comsigo as vidas quecontinha. Com periso do suas próprias vi.
das, os nossos marinheiros salvaram a tri-
pulacão, tiraram ao lado do casco desman-
telado nté serenar o temporal, o reboca-
ram o navio até um porto britannico. afim
de quo ahi fosse elle sujeito a concertos
c obtivessem os seus tripulantes 0$ snecor-
ros dc^ que careciam. Tambem rebocámos,
cm meioá mais terrível tormenta, um na-
vio americano que ha doze dias andava á
matroca. sem alimentos, nem carvão.

Os nossos esforços, no tocante ao blo-
nucio, affirniou Sir Dudley de Chair, ten-
dem apenas a impedfr que cheguem merca-
derfos aos portos do Inimigo, nunca a cau-
srj- 'difficutdades nem contrariedades aos
neutros de qualquer nacionalidade que cm
condições dc extrema difficuldade, procurammanter as rel-içõcs commerciaes legitimas,
necessárias ao seu bem-estar c sua nrospi
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O embaixador de Portal

spa-
não só
irance-

•. !

Conforme noliciani os jornaes dc S.
Paulo, o sr. Duarte Leite, embaixador
de Portugal; continua a receber ali as
mais significativas demonstrações de
carinhosa sympathia.

Anle-liontem, o dr. Ricardo Severo
íiftcrcct-u ao illnstre diplomata tini ai-
moço intimo, no qual tomaram jiarlcos secretários da embaixada, o presi-dente cia Câmara Portugueza do Com-
mercio, sr. Manoel de Harros Loureiro,
o um grupo de amigos do sr. Ji-iarle
Leite.

¦Aproveitando o grato ensejo da pre-sença <lo illnstre hospede, em S, Pau-
lo, a Câmara Portugueza dc Coininer-
cio, dali, inaugurou a sua nova sédc,
a rua de São Heuto n, 28.•Pnra -receber o representante da Cc-
publica irmã, a nova sédc da Câmara
foi ornamentada com flores e folhagens,
apresentando amável aspecto.'Muito antes da hora marcada paraa cerimonia; cònieçnram a affluir áCâmara os socins e outras pessoas con-
vidadas, enlre as quaes figuravam di-
versas senhoras, o cônsul d;t )!1
Ilha e numerosos 'cavalheiros,
portuguezes como brasileiros,
zes, ele.

A's S i|a da noite, chegaram os srs.
Duarte Leite, Justino de Montalvão c
J. Brandão Lopes, 1" e 2" secretários
da embaixada, o o sr. Sampaio Gar-
rido, cônsul de Portugal, acompanhado
de sua esposa, os quaes foram recebidos
pela direetoria c por todos os prosou-tes.

(Depois de 'percorrerem as differentes
ilcpendenciiaia da Câmara, Idirigiramtse
Iodos, socins c convidados, para o salão
de reuniões, onde sc realizou unia ses-
são solenne,

O sr. Duarte Leite assumiu a presi-
deneia, cm cuja mesa se via estendida
a bandeira portugueza. Ladeavani-110 os
srs. Justino dc Montalvão, Sampaio
Garrido, J. Brandão Lopes, Ricardo
Severo e Manoel de Barros Loureiro.

Uma orchestra executou, de unia das
salas contíguas, .0 liyniiio nacional por-
tuguez, depois do que fui declarada
aberta n sessão, tendo o presidente da
Câmara; sr. Loureiro, pronunciado um
discurso <le saudação ao embaixador. |Falou, em seguida, o sr. Duarte Lei-
le, cuja oração, cm resumo, foi a se-
guinte:

Disse s. ex. que, enlre as preoecupa-
çOcs habituaes a quem exerce as fun-
cções de embaixador está a de fazer um
juizo exacto (Ias relações dos seus pa-
tricios com 05 naturaes e com a mãe-
pátria e tirar dahi as illaeões necessa-
rias.

Xão falava das relações econômicas,
que eslas são o pão de cada dia, mas
das relações espiriluaes e moraes,
aquellas que trndiAcm a estima ou a
malquerença, o affeclo ou a repulsa, a
tolerância 011 o insofirinieiilo, o inter-
esse ou o desprendimento que em todos
os agrupamentos scindeni ou approxi-
111:1111 os homens tanto como os inicies-
ses materiaes.'lista tarefa é bastante fácil quando05 colonos são poucos o estão concen-
Irados em dois ou tres pontos, mas lor-
na-se penosa quando são numerosos c
<lispersos_ ent todos os cantos de um
vasto paiz. Tal stiecedc com os 'porlti-
yuezes uo Brasil, e s. ex. declarou quenão levava modestamente, á conta da
sua insufficiencia, o conhecimento pou-co profundo que lem do eslado dc espi-
rito da colônia; attribuira-o antes ás
difficuldadcs psycologicas dessa anal)--
sc c á deficiência dc informações.

Como avaliar o que sentem e pensam,a que aspiram ou a que., impulsos olie-
decem os portuguezes no' Amazonas 011
110 Rio Grande, em Pernambuco ou cm
São Paulo, terras que s. ex. não co-
nhece 011 só conhece imperfeitamente,
onde são lão diversas as condições do
vida que, a não ser a coniiuuriidade de
hoje, se diriam habitadas por nações ir-
niãs, mas dilferentes?

Ila

appareiicias, que
mal encobriam

esses porlugue-
ver sossobrnr a
sem se lembrar

eialinenle, vendo só as
a olhos mais atlenios
realidades desastrosas.
zas lamentavam-se de
tradicional nionarchia.
que só ella era a autora de sua própria
perda. Mas as tradições alloram-se, e
são substiluidas por oulras, quando o'qiie ellas consagram é a inquietação das
consciências, a desordem e a mina das
fa/.erfuas.

Portugal, liberto do vicio monarchico
está hoje em Republica, IJIIa não é evi-
(lenteinente modelar, sendo porvejitti-ra o seu principal defeito uma má com-
prehensão do que deve ser a polilica;nias não se pódc exigir ludo de um re-
tiimeii novo, e que ainda não teve tem-
pode educar os seus homens públicos.

O sr._ embaixador concha ns seus
compatriotas a lerem fé c confiança 110
futuro, Unia vez que o novo systema
está consolidado, não se deve levantar
estorvos ao seu amplo desemolviinen-
Io, Iissa tarefa seria, além de inerata,

S. N. DE AGliKVI.ruRA

Exposição de gado
destinado ao corte

A Sociedade Nacional de Agricultura cn*
viou no ministro da Agricultura a seguinte

dr. José Kufino Bezerra Ca-
ministro da Agricultura. In-

dc suas '

conitudo —- continuou s. ex. —
um sentimento que é cominuiii a Iodos
os portuguezes e que ncllcs se pôde,sein erro, reputar dominante: o amor
da terra natal. Por vezes o portuguezabandona os seus costumes originários,
tomando 03 hábitos e usos que' vê gc-neralisados cm lorno de si; elle põe-secm conlacto com ludo e com todos,
perdendo antigas prevenções: elle con-Irac novos affcctos c amizades, c con-stitue familia 110 Brasil; elle perde atefreqüentemente o habito da linguagem
nativa e adquire uni novo modo de fa-lar, Mas continua querendo muito áscoisas portuguezas. prefore-as c empre-
ga-as sempre que isso lhe é possivcl,exalta-as até acima do próprio mereci-mento, tem sempre presente a imagemde Portugal, onde volla 011 quer voltar,logo que o bafeje a primeira arageirt dafortuna, As yicissilutles por que pas-sam os negócios públicos interessam-no
grandemente, c toma parte, ainda quevirtualmente, nas lutas dos partidos.I)ir-se-ia que, saindo dc Portugal, abau-dona as preoectipações políticas, eo-mo stiperabundantcs c imiteisj mas não:a 1.600 léguas de distancia, tendo coi-sas graves em que pensar, ainda ha aqui
quem discuta, e com calor, as excellcn-cias relativas dos chefes de facç.Iiücas. Dahi um cerlo maltomou proporções extraordinária
do teve logar a mudança de
Portugal.

'Comprçhcndc-sc que ttm facto de ta-manha magnitude não passasse desper-cebido, c que nuiilos portuguezes sesentissem chocados pela nova ordem decoisas,_ sc 'bem que cila inaugurasse
unia epoca de reformas evidentemente
salutares, e de maior honestidade daadministração,

(Ignorando a evolução dos sentiincn-tos politicos, que só conheciam superfi-

Essa
imiti).

Neste iiioinciito, porém, não existem,
entre os portuguezes. divergências ile
opinião nesic assumpto. A entrada na
guerra despertou e fez vibrar, 110 llrasil.
a colônia portugueza com patrióticoenthtisiasmo. Houve consciência do
perigo iiiiiuinciilc a que o paiz se viu
arrastado. Todos, á uma, souberam
subordinar as suas paixões a um in-
teresse supremo, a defesa da pai ria
ameaçada, á qual querem prestar o con-
curso espontâneo e desinteressado do
seu esforço. Produziu-se este facto, que
s, ex. antevirn apenas como possivcl
daqui a algum tampo, — a união da
colônia. A guerra, para os portuguezes,
começou bem: esta victoria excede, in-
conuticnstiraveliucnto, a tomada de» iu
Kiongii. ou qualquer outra conquista
que venha a ser feita nas plagas afri-
canas.

Mas cumpre que esla união sc torne
effectiva, e lenha uma saneção pratica.
Se a primeira idéa é a do auxilio pc-
ciiniario ás victimas presentes c fuiii-
ras da guerra, ou .nus seus parentes
próximos, devo-lhe ir ao encalço o pro-
posito dc fomentar o espirito associati-
vo, que mal se acccnlua ainda, líxis-
tem, é cerlo, numerosas c exccllentes
rocietlades 'beneficentes portuguezas,
es : 1 acção astutar sc faz sentir aos des-
ajtt ''dos da fortuna, ao.s doentes c in-
valid is. A caridade dos portuguezes do
Norte i inesgotável, e a grande maioria
na colônia é do norte. Klles transpor-
taram para o llrasil as suas institui-
ções, e as têm desenvolvido c feito
prosperar.

Mas. tiranic isso., o portuguez, espe-
eialiucnle o do norte, é individualista,
radicalmente quando na lavoura, menos
11111 pouco quando 110 commercio, e só
alcança um pouco os benefícios de
associação quando sc dedica á indus-
Iria.

Os pp.rluguezr.s residentes em São
Paulo, mim propósito de assistene!',
realizaram antc-lioiilcm unia festa de
um "brilho ihcxcedivcl, á qual só s. cx,
podia dedicar palavras de justo louvor.

liontein. realizaram a inauguração
da nova sede da Câmara Portugueza de
Commercio, Industria c Arte, as novas
vestes opulentas e Itizidas, com que
ella sc apresenta ao.s olhos do publico.

Quanto a primeira destas festas de
fins altr.uisticos teve de syninatliico,
tanlo linha esla obra de significativo,
dc união intelligente dos elementos
preponderantes do coniiiicrcio e de in-
dustria portuguezes cm S. Paulo, asso-
ciados para a obra do seu engrandeci-
incuto. O embaixador terminou fa-
zendo votos sinceros para que» ella fru-
ti fique c prospere.

O embaixador 'foi saudado por uma
vibrante salva de palmas.

Por ultimo, falou o dr. Adolpho Ri-
beiro, consultor juridico da Câmara,
que, depois dc dirigir uma saudação
calorosa 00 embaixador historiou a
vida da Câmara e o impulso que lhe
lhe tem dado a .-iclu.il direetoria. 1'ez
ver 05 'benefícios que poderão advir da
união da colônia c terminou pedindo a
todos 05 portuguezes (jue se unissem
para gloria da sua pátria.

S. Paulo, 3
panhia do dr.

çiics po-
estar, que

quan-
regimen cm

idade.

Vencedores
Oioenaca-Xilo. , ,
I.uiz.Goenapa . .
Goonaga-IíUiz . .
G o enaga-Capivara .
Coenaíça-Anlonio, ,
Luiz-Niln , , . ,
Herm0.-Antônio, ,
Solozabal-Julio, ,-
CasemÍro*ncrni*. .
HermVNilo. . . ,
Herm°-Nil
Cnscmiro-Goenasa.
ncrm°_GoenaR:a. ,
Hcrin0..-Samuel . .
Samucl-Solozabal, ,
Herm0. -Samuel. •
So1ozabal*GoonaRa*
Solozabal.Herm0. .
Nilo-Cascmiro
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(Ifl "Feira do Livro"
(A. A.) — TelcgraphamParis, 3

de Lyon:"Xa Feira do Livro realizou-se Iion-
tem, á noite, utn festival cm memória
dos compositores Granados, assassina-
dos pelos allemães, c Magnard, fuzi-

:í$6oo ! ladtn cm Nantctiil-le-Haudoin. A sala
.ioSioo ' eslava decorada com as bandeiras dos

paizes alliados e da Hespanha. A can-
tora Conccpcion Badia veiu especial-
nienle de -arcelona para prestar o seu

. . , . concurso á homenagem que se prestavaHoje. funeção, do meio-dia í meia-noite. I aos dois compositores. O prefeito de
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Barcelona enviou lambem um telcgram-
ma de adhesão e fez-se reprcsenlar pelocônsul dn Hespanha.

O sr. Romain Coolus. presidente da
Sociedade dos Autores Dramáticos, foi
quem presidiu 03 trabalhos, Num dis-
curso que pronunciou, o sr. Romain
Co.olus fez o panegyrico dos dois com-
positores latinos que professavam o
inesmo ódio pelo "kolossal" c cujas
obras :astSo impregnadas de verdade,
de clareza e de probidade artistica.

Depois dc executado o programmada festa, a orchestra tocou o hyinuo
hespanliol c a Marsclheza, que foram
muito acclaniados."

(A. A.) — Em com-
Eloy Chaves, secretario

da Justiça o Segurança Publica, o dr.
Duarte Leite, embaixador dc Portugal
junto ao governo brasileiro, fez esla
manhã uni demorado passeio em auto-
movei, percorrendo diversos arrabaldes
da capital.

Em meio da viagem, o sr. Sampaio
Garrido, cônsul de Portugal aqui, offe-
recen um almoço aquelle diplomata, to-
mando parte 110 ágape, além de s. cx.,
o secretario da embaixada, sr. Ricardo
Severo e senhora, Torres Lima e se-
nhora, Gomes Aniorim c senhora, Oli-
veira Manarlc e senhora.

_ S. Paulo, 30 (A. A.) _ Na recepção
oos membros da colônia portuguezaaqui domiciliada, nos salões da Cantara
Portugueza de Coimnercio, realizada ás
2 horas da larde, em honra do dr.
Duarte Leite, embaixador portuguez, o
sr. Manoel Loureiro, presidente da Ca-
niara Portugueza, offcreceu um chá ao
diplomata, que esteve muilo concorrido,
comparecendo os membros (lc destaque
da colônia.

A' noite, na sede da Câmara, rcali-
zou-sc um grande banquete que a co-
lonia offereceti ao dr. Duarte Leite.
Compareceram ao mesmo os membros
e demais pessoas eminentes da colônia,
tiocando-sc entre os presentes vários
brindes.

sioneiros eleva-se a mais de qualro-centos, reconhecendo, entretanto, queos revolucionários já eslão desanima-
dos,_ e fracassado assim o movimento.

Nova lork, 30 (A. A.) _ Os ulti-
mos despachos dc Londres aimtuiciam
que já foram capturados todos os chefes
do movimento revolucionário rebentado
na Irlanda, entrando assim o mesmo «111
franco declinio para a normalidade.

Reina por esse molivo grande alegria
em toda a capital.

representação"Kxnio. sr,
valcanti, d.ti.
dustria c Commercio. — Seja permitttdo.Sociedade Nacional de Agricultura levar ao
ciinhcciiuenio dc v, cx. que as medidas sug-
líeridas pelo nosso consoeio o vicc-prcsidcntc,
dr. Ivduardo Cotrím, para a' Organização de
11_.posi.c0es de lurinas dc gado destinadas ao
corte; vem encontrando a mais opportünfl
justificativa, mesmo nos paizes que preci-sam, menos do gue o nosso, do fazer conbc-
cidn tlo3 consumidores de carne uo num*
do quaes ns suas possibilidades produ et i vas.

Devemos ponderar a v. ex. que esse,ramo
de industria tem\ necessidade de nietliodi-
z;.r.se, para conquistar os mercados que sc
tornarão definitivos depois da guerra curo-
pca.

Abaixo' transcrevemos o teor da preposí-
ção do dr. Ivduardo Cot rim, para a qual pc*
diuios a esc lanei da attençâo de v, v\.:" l-!' sem duvida ocioso lembrar a v. ex.
a opportunidade das medidas que tenham poifim tomar sempre mais conhecidas as foulíi
dc producção no nosso paiz, bem como cs<
finiilar os industriaes da agricultura dc
maneira a fazer conhecido dos mesmos c dc
quantos sc interessam p»lo augmento de nos.
cas t forças produetivas quaes as nossas pos-sibilidades, no que diz respeito á expansão
i!osi recursos econômicos naeionaes.

já 6 do doniinio publico a incontestável
nocçssidade de imprimir novo e imenso alen-
to á industria pecuária sob qualquer aspecto
que se apresente ao nosso problema eco-
uonüco. mas par.ee que aos poderes públicoscompete auxiliar o desenvolvimento das in-
dustrias especiaes que st; apresentam mais
fácil e francamente remunera veis. ,Nâo lia duvida que <• grande problema da
carne oecupa os ccnuomistns de todos o»
paizes produetores o consumidores c ainda
açora, nas condições «'normaes é prementes,
originadas pela guerra et ropéa, essa quesiãefie apresenta aos paizes criadores, de gado,o-nin a mais importante a resolver.

Dada a nossa situação especial, um que
podemos contar com a matéria-prima in-
csgotavol e dc custo mínimo, como 6 nossa
ferragem natural e expontânea, será segu-
rainente da maior importância que o gover
no avalie da capacidade nroduetoni do pai?.,
sobretudo no quo concerne h qualidade* de Rft-
oo para eftrte, habiHtando*sc o Departamento
da Agricultura a ministrar sempre as mais
claras o positivas informações, qua jA têm
fido c (pie serão sen*ro solicitadas pelo-
interessados tio commercio internacional «ii:
cunes conservadas pelo frio industrial. ,

No meio da confusão, talvez natural ent um
uaiz como o nosso, que até agora pouco sc
pteoccupou com o ingente problema, é dí
toda a conveniência e opportunidnde que se
vá constituindo o mcthcdo de iitlgamento
sim o qual ii governo nunca terá elemento)
rata formar um juizo sewro i' por ísío JiiÇf.se encontrará dlfficitmente em coudíç5cí

fornecer noueltas informações que. com c
caracter official, precisam ser baseadas' eir
conhecimento amplo da matéria e elucittir
nos que desejam c pedem «ases informações

1" s;ibÍ\lo que, com o nosso systema c
ainda por muito tempo, o oroblema dn esco
lha do gado mais couvcpícntc á pruducçSc
tia canto no nosso meio. respeitadas ;is lei*
econômicas mais rudimentares, ficará dotai
nado pela incerteza sob cujo influxo ai
opiniões as mais divergente. originam un:
controvérsia sem fim, adiando portanto ;
solução do mesmo problema, uue é entretaut;
da máxima urgência.

Criam-se no llrasil muitas variedade» dt
bovinos atttocthoncs ou importados _e o!
resultados práticos da criação, dominado!
pelo critério existente são, pelo menos dt
uma maneira regular, quasi desconhecidos,

fada um entendido em maioria d ti cria-
ção pretende formar sua opinião pelo que
ouve dizer, sem uma formula pratica ad-
qunida no lirúcinío ilo campo, guiado por
um critério de observação conveniente,

Os pontos de vista, oh mais discordantes
sc congregam, pretendendo estabelecer uma
formula geral, que é positivamente íneompa-
tivcl com os elementos heterogêneos postos
etíi jogo. Cada região, com suas condições
climatericas c .forrageirus especiaes, tem a
ve.cidade de impor, como postulado abso-
luto para o .Urasil inteiro, aquillo que é
conseqüência cspçcialissima do meio parti-
cular dc onde deriva.

Nessas condições, e porque o Roverno dc
v. ex. se ocha empentodn cm encaminhar
o problema da criação nacional pura uma
solução pratica e econômica, venho pedir
permissão para lembrar unia medida de
reali/Mçào faeH c pouco custosa, com a qualo governo iniciará uni estudo muito pro
veitoso dc nossa producção, no que nc rc-
lactona com o gado destinado ao corte, so
liiTtudo tendo em vista a expottação, qmconstittie a modalidade mais interessante dt¦nosso grande problema econômico do gadç
pora açougue.

Itcfiro-nie ás exposições dc lotes dc ani-
niacs próprios a serem abatidos para con
sumo local ou mais especialmente para o
commercia internacional.

Já importamos reprpdttctores em numero
sttifficienttí para justificar a 'aprescntaçSo
de algum 'produeto, cm exposições embora
niotkíítas c despretenciosas. que terão avantagem dc fazer apparecer o resultado datransformação no seu inicio e ao governode julgar das conseqüências do auxilio pres.Indo á industria pecuária, na inipotlaçãa
do» mcsnio.1 rèproductorcs;

Possuímos muilo gado nacional (pie nl-
guns pretendem que é incxcedivel c i iam-bem publico o preeoiiicio do sado Zclni
como suseeptivcl do melhorar us defeito:
do:i rebanhos naeionaes.

O problema está |ior conseguinte, dc ecr.ta forma, lançado em nosso paiz c 11S11cabe a um particular ou uicsino a umaempresa de criação tratar de promover stusolução econômica. Iissa é a tarefa doi
poderes públicos, que trabalham para o eu
giaudcciiuento do ixiiz.'As exposições que lembro a v. ex. nãocoustittiem novidade: na Hcpiihlica 'Argcn.
tina sSo freqüentes os ccrlainena nesse sen
tido, com um resultado pratico pasmosoembora, cm alguns casos, a fantasia litijadominado o critério do julgamento final.Nus encontramos cm situação muilo c?-
íliecial, cm que o governo tem dc põr-íí¦ le accordo com as condições econômicas d<nossa industria incipiente, respcilando titía tradição, qnc, ás vezes prepondera comeelemento do valor, para não dizer que arnliiia precisa sor vencida pnr escalas.

Promovendo exposições de grupos dc animaes destinados ao córte, o governo [em'a vanvagcni dc atiproxiinar, em mesmo
concurso, animaes de origens diversas c dcraças variadas, que dispulciruo n conipe-Icncla, cnm um fim Industrial bem defini-do o que traduz o ideal da industria pe-citaria brasileira.

Essas exposições, qu<> devem ser perio-dicas c que se podem realizar duo» vczes por anno. foriieccrão Rradaliraincnte ao
governo, os mais valiosos elementos parsjulgar do que .possuímos c do que ikh\c.u:os_ possuir, bem como indicar-lho tt di.rccçíío mais convenícnVn a dar ao prolileda Iransforinação dc nossos rebanhosma
cem i
corte."V. c::. i verá quedas exposições quemuito considerável e
pesas relativa? que

objectivo definido do gado pars
alcance econômico

venho lembrar, será
que as pequenas dos

o governo lem de fa-

(1<

zer_ para msullar e custear as exposiçõesserão largamento compensadas pelos risultados práticos, que constituirão inncga
velmente o maior e-limul" ao descuvo]
vimento da criação do gado de córte mBrasil, e consequentemente á inflação d.
unia grande fonte de riqueza publica".Aproveito a opportunidade para apresentar a v. ex., meus protestos de elevnda estima e distiiieta consideração -
Miguel Calmon, vice-presidente d.i Socicdade Nacional de Agricultura.

Fallecimento em Minas
Bello Horizonte, 3c — (A. a.) -

Falleceu em Passos o sr. Clautlit
Stocklcr T.ima. filho do finado magis
irado dr. Cláudio Stocklcr.

Mova Yorlt, .10 (A. A.) — Conti-
núa interessando vivamente a attençâo
publica o movimento revolucionário ir-
rompido na Irlanda, comquanto sc
.saiba que os rcvohnsos ainda desta fci-
ta não poderão realizar os seus intentos,
graças a acção enérgica do governo lon-
drino que, segundo as noticias daquèlla
procedência, já conseguiu dominar toda
a situação.

Diversos jornaes desta cidade man-
duram que seus correspondentes espe-
ciaes em Londres seguissem para Du-
blin, afim dc melhor poderem informar
o publico daqui, ancioso pelos aconte-
cimentos que ali sc desenrolam. Assim
é que o correspondente do "New York
American'' annuncia que em Dublin,
por oceasiâo dos primiros momentos
da revolta, os rebeldes e alguns civis,
que adheriram ao movimento pela força
das circumstancias, atiraram-se sobre a
cidade como tuna malta de vândalos, sa-
queaudo c roubando os boteis e as joa-
lli rias existentes, ao mesmo tempo que
lançavam fo^o ao edificio do jornal"Free-Marks , contrario ás suas idéas
e que sempre defendeu o governo real.

O pânico estabelecido .foi, então, in-
dcscriptivcl, fugindo a população, em-
quanto que nas ruas sc travavam 05
primeiros combates entre os homens da
guarnição fieis á legalidade e os rcvol-
tosos.

Accrescenta aqucllc correspondente
que, devido ao nutrido fogo da artilhe-
ria das tropas legaes, o centro da ci-
dade de Dublin está ardendo, presa
pelas chammas, assegtirando-se que os
edifícios dos Correios, do Metrópole
Hotel, do Colliscum e do Music-Hall
ficaram reduzidos a cinzas, sendo tam-
liem muito damnificada a cathcdral de
St. Patriclc.

O mesmo correspondente- ponncnori-
za o assalto das forças legaes e seus re-
sultados, dizendo que o numero dc pri-

Londres, 30 (A. 11.) — Aniuincia-sc
ofltcialmcuíe que foram feitos cm Ou-
blin 707 prisioneiros, entre, os quaes se
encontra a condessa Marjievicz.
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NO SECTOR DE
VEKDUN

Vae recomeçar a car-
nificina

PARIS, 30 (A. H.) _ A bata]|la deWrdmi parece que se reaviva, emborasem grande calor. E' visível que o es.forço germânico não pódc renovar-sc maiscom grande intensidade. A admirável
sistencia franceza reduziu
os exércitos allemães
seu impeto. As tropas inimigas estão hoje
detidas onde o commando francez quizque ellas se delivessem.

As operações começadas onte-hontem
pelos allemães na frente ingleza
to enigmáticas. E'
ou uni estratagema
ter importantes
ingleza

re-
nao somente

como tambem o

sao mui-
necessário ver nellas
para incitar a man-

reservas na rectaguarda
mpedir a substituição das nos-sas tropas de Verdun,

mttito destinado a
um reconheci-

experimentar o pontofraco da linha brilannica antes de um
grande esforço ou ainda, como suecedeuem 1870, uma simples
mando local allemão,
c procura arrastar o
Seja o que fõr, porém.

DE LISBOA

Exposição de Beilas Artes
Lisboa, 30 — (Correio da Manhã) •—'Realiza-se (amantiã. a inauguração SJ'

Icnue da exposição de 'Tícllas Artes, na
qual eslão expostos .trabalhos do pin-;or brasileiro 'Navarro Costa.

O acto será abrilhantado com a pre.sença do dr. Bernardino 'Machado,
presidente da Republica, do sr. Anto
nio José dc Almeida, e de todos os
ministros além de oulras pessoas gr,.-
tas.

-an^^sa>-^-»p»-'' r-í
CIiUBS K FROTAS

O Aiiilarahy-Ctuli, conceituada snciedadí
familiar, installada no magnífico .predio A rua
liarão dc Mesquita, realizou houtem ,1 sua
recita mensal,

O inlelligontc c^rpii scenteo, que se en<
carregou do desempenho 'Ias liop.s o hilarlaii-
tes comédias levadas á perna foi, depois da¦varias vezes chamado á rihalta, delirautcmem
to apiilaudido nela mimciosa platéa que eu
chia o vasto salão do sympathico club.
-^—— ..— rtJfB"O^SO-*fr"tO»™ '"" ¦

Esmagado por um trem
X'.-. etsação de S. Cbristovâo, o trem

suburbano SU 151, apanhou houtem, á
noile, a praça do K^rcito Delfim Fer
reira da -Silva, pertenernte & 1* bateria
do. 3o grupo de obuzes.

t\ morte do infeliz foi immcdiata.
O dr. Olcgario Bernardcs delegado

do 15° districto policial, comparecendo
110 logar do lamentável accidente, 

' fez
remover o estraçalhado corpo para o
Necrotério.

POLÍTICA ARGENTINA

A mesa do Senado
Biwiioí Aires, .10 — (A. A.) — Ni

| sessão de liontem do Senado da Repu-
blica foi eleita a mesa que terá de di-

¦ rigir os trabalhos na presente legisla-
i (ura, sendo designados para presiden-
I cia o dr. Ilcuito Villanucva, que ja vi-

Alto Commando. I nha exercendo esse cargo, ç para vice-
o orgulho do Es-! P-^Aente o senador Ignacio Irtgayen.

iniciativa do com-
que se impacienta

tado-maior 'Onerai aÍi™-~ 
" 

V" 
"T "'¦ 

I Foram lambem acceitos os diplomas
lha™ é <eVC 

hUn"" dos seguintes novos senadores: peh
ml..; 1! a . , 

"™m*$° aa ™: provincia de La Rioja, Joaquim Gon»-ra-potencia deante da fortaleza franceza, e. ; I(,j e Adolpho d'Avila; pela de Salta,
estar constrangido a fazer um de- j Paitron Costas e Luii Linares, e pela

I de Catamarca, o dr. Emílio Molina.
dab
rivativo.
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Data da vinda de Martim Affonso

dc Sou/a ao Brasil, em 1530, a for-
mação do primeiro núcleo de poptt-
lação em S. Vicente, nu ilha denonii-
nada Pingunguassú,

Todavia, devido ás difficuldades
«pie se ofíercciãm sempre que liavia
mister dc se passar de S, Vicente ao
lado opposto, Braz Cubas, um portu-
gttez emprehcndcdor e actívo, tendo
obtido em 25 dc setembro dc I5,.(i,
por concessão, as terras chamadas
«le Juntbaluba, situadas no 'logarj
onde está hoje a cidade de Santo?, 1
resolveu tundar ahi unia povoação.
Logo após, emprchendeu a fundação 1
de um hospital de Misericórdia para jmarinheiros, appellidàndo-o "Hospi-
tal de Santos", a exemplo de um que í
existia cntüo cin I.isboa, com-o nome)
de "Todos os Santos'. Dahi é que I
veiu o nome á cidade de Santos. 1

iEizerani logo -d''i)ois 05 habitantes,'
que liara lá afíluirani, cm grande nu-
mero, grandes plantações, sobretudo
«lc canna de assucar importada da
ilha da Madeira. íí, como em breve¦tempo os -progressos dn povoarão
fossem enormes, Brnz Cubas, -nomea-
do mais tarde capilão -mór da Capi-
tituia de S. Vicente, concedeu á po-
..nação, cm -ijiíú, as prerogativas «le
Villa.

'\nnos depois, já quando cm plena
florescência Sanlos avançava, íoi eni
i,.9i saqueada pelos inglezes.

Todavia, Santos não sitccumbiti; e
crescendo continuamente, quer cm
população, quer cm riquezas, passou
em 1K..0 á categoria dc cidade.

'Ao seu íundador — Braz Cuba." —
muitos annos dcslembrado, a cidade
erigiu eíií vpl, orno tardio tributo
«le gratidão, um monumento de mar-¦more branco quc sc ostenta na praça¦ Ia Republica, etn frente á Aliando-
ga, quc íoi antigamente o collegio da
Conipanliia de Jesus,

llerço illustre de tanto., brasileiros
notáveis, com.; o padre Bartholonieu
Lourenço de Gusmão — quc primeiro
resolveu -o _ problema dai acros tação
.' --ii experiências feitas em Lisboa
(1709), — Alexandre de Gusmão, se-
cretario -particular, de I). João V;
José-Bonifácio dc Andrada e Silva,
i-ognoniiuado o !'a!ri.irch.t da Inde-
pendência; Anionio Carlos Ribeiro
Je Andrada .Machado; Martim Fran-
cisco Ribeiro dc An,Irada; José Feli-
ciiino Fernandes Pinheiro, Visconde

Leopoldo e fundador do ínsti-
Histórico «: Geograplüco do
' ' ?!l'*'"s«. Sanlos «T-, ainda, pelalaguiíira situação, pelo seu por-

mar, on.le fundeiam os mais•osoa transatlânticos, o empório
odo o commercio d rico listado-T1 -.'atilo e a sua principal cida-

dade de Santos, que passou a ser tão
saudável e líygienica quc alé os cou-
valcscentes vão recobrar abi as for-
ças perdidas; e a praia de -Santos,
magnífica, «mas .'antes quasi pcsliíc-
ra, tornou-se uma estação ba-lncar
frequentadissimn, sendo enorme o
numero de famiiilias quo de toda par-
te concorrem ahi .1 passar o
verno.
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Coronel A. S. dc Asevedo Ju-
nior, chefe do partido republica-

no dominante de Sanlos

Para conseguir esse resultado as-
sombrosõ, o Governo do lis lado or-
ganizou, em 1902, uma. Comniissão
de Saneamento, a cuja testa tem cs-
tado engenheiros de grande campe-
tencia como os srs. .Miguel Presgrea-
ve e F, Saturnino .Rodrigues dc Brito.

_ Naquclle anno, em 1902, o governo
tinha deliberado executar uma rede
de esgotos, adoptando, porém, em
ifW», o systema separado absoluto,
em quc são empregadas «luas redes
dislinctas: a rede sanitária — só paradespejos — o a rede pluvial — parareceber as agitai das chuvas c dc es-
coaniento, levando-as directamente
para o mar.

'Pela rede sanitária, cuja extensão

Associação Commereial c outros cs-
tabeleciuientos importantes. Ten
tambem a cidade boas praças ajardi-
nadas, merecendo mencionar-se a dc
Jos& Bonifaoio, a da Republica e a
do Rosário.

D,üas grandes avenidas — a Ave-
nida Conselheiro Ncbia-s e a Avenida,
Anna Costa — uma com 4.400 ms.
«le comprimento c a outra com ,3.000
ras. — conimunicam a parte commcr-
ciai da cidade com as -praias.

As edificações elegantes, novas,
obedecendo a estylos modernos, co
brem já quasi toda a cidade, sobre
tudo nestas duas avenidas, onde ha
palacelcs magníficos, de uma archi-
tectura aprimorada.

Nas praias, principalmente na <lo"José Menino", quc servem de esta-
ções balncares, existem esplendidas
construcções. Quasi todas as ruas
são servidas por bondes electricos; e
a stta illiimiiiação é boa. Para a ar-
bórização das ruas, de grande tieccs-
sidade para Santos, onde no verão o
calor c por vezes iArazador, está
fundado utn Horto Municipal, que
fornece as mudas para to«la a ci-
dade.

Entre os prédios antigos pode-se
apontar a matriz, onde se acha o se-
pttlcro de Braz Cubas.

Entre os -modernos, destacam-se: o
dá -Sanla -Casa de Misericórdia, com
tnaguifico pavilhão para lubcrctilo-
sos, -recentemente construído; o do
Centro Portuguez, o Hotel Rotisse-
ric_ Spartmaii, a estação da S. Paulo
Railway, o edifício -do Correio, o
Centro Hespanhol, o quartel dc Bom-
beiros, a estação da City.

-fas, apezar de já não ser mais a
cidade de Santos a mesma dc ha
alguns annos, a actual Câmara Mu-
nicipa! não -poupa esforços -para tor-
tial-a dia a dia mais bella, mais ha-
bila-vel, elcyándo-a ao nível de uma
grande cidade. Grandes nielhoramen-
tos estão sendo executados.

Uma commissão de engenheiros,
nomeada pela Câmara, procede ao le-
vantnmento de plantas; e pelo relato-
rio deste anno, pnr elles apresenta-
do ao prefeito, vê-se que este actívo
administrador não descura e querengrandecer a todo custo a cidade de
Santos. A illuminação da cidade é
feria a gaz e a electricidade, aluiu-
dantemciilc,

dos aos -patrióticos- esforços da aclual nutritivo; e em Hamburgo o preço

criai:

capital,
de _S.i:i!--.s, lioje in-

ão foi entretanto só
andes «•. nobres idéas

alu -.• desenvolveram tambem, fervo-
.--.«::¦]:. tn.t. I-', nos íastos da emanei-
1 -.«;.: . los escravos c da proclamáção1I1 Republica, 'Sanl.v-, oecupa um dos
mais elevados lugares.

\ _ ;-:-i:i.t,. ilo -Santos constituo um1uumi-••;;:«¦« quo, de accordo com a1 nnsiiiiiiçii.i da Republica, goza dc
1 na aiifonomia. A sim Câmara,',*'".¦' :'' congregam os poderes legis-l.tfivo.i e executivos, é formada por"l.-ze vei-L-adorcs dentre os quaes são'¦yi-i -> presidente c o prefeito.Alem de municipio, a cidade de San-1 '" .' sédc da comarca do mesmo

nome, possuindo, pois, dois juizes de
direito, ti-111 -promotor publico e ou-
tros funecionarios da justiça.

0 território de Sanlos confina eom¦> municipio de S. Sebastião, com o«le S. Vicente, com os de iUogy das1 rtizes e S. Gcrnardo, e, finalmente,
com o mar.

«1,
rV população do município, passa jáSo.óoo habitantes, sendo que des-

ses cerca de 60.00.3 moram na cidade.-A sua população é composta dc na-
ClPllaes e estrangeiros.

O segundo_ obstáculo, oceasionado
pela insalubridade do porto e da ci-
dade, foi egualmente removido. Com
cíicitd, a cidade de Santos gozavauma fama temerosa de cidade doen-
tia. assolada constantemente nor epi-
deiutas como a variola, a febre ama-rella e, até, por vezes, o cholera-morbus, _i\\k em vários annos, gras-sando ali com intensidade, fizeram
grandes mortandades.

A* vista disso, Santos, oin vez de
progredir, ia num continuo decrescer,
ate que. reunidos num mesmo esfor-
ço, o governo dc S. Paulo c a Cama-ra Municipal, sem desalentar deante
ilo muita que havia que fazer, traba-Iharam até conseguir o saneamento
completo de Santos.

A immundicic quc avassalava a ci-dade, por oceasião da vasante damaré, .laudo origem com o seu máocheiro e exhalações nocivas ao des-envolvimento do -mosquito rajacb,transmissor da febre amarella, extin-
giitii-se com o aterro feito na mar-
gem do canal, ;u extensão dc maisde quatro kilometros. As ven-das de peixes foram acabadas,visto serem causa do (lesasse;.) da ci-"•"ide. A Companhia das Águas, Cityot ">nnto3 Emprovements -Company,
S;".i a fiscalização da Comniissão de- ---ti- .mento, é um dos factores qtieíanibem te,in contribuido fortemente
para a hygiene. Esta Companhia, fa-zendo a captação de excellente agita
potável na sSerra do Mar. a canali-zoti, ilistribuindo-a abundantemente
Pela cidade. Todos os tanques de la-vagem dos csgot.os a irrigação da«nade e os chafarizes, são feitos comagua loruceida pela Companhia, quetem um subsidio do Governo do Hs-lado.

1" ¦"¦ ¦ O — lll II ¦__—'711,— ______________________, ,

-^W5**,- -¦-."-' 
'.' -'.' T, -..: " '--.,¦;"-.:.:-.•;.¦'::..;-'; ' : ¦ '"'.¦ 

.
^tft'"'.'^-^-^'--. -, ^"-yí-fe'»'¦ ¦ s

__\$^__t**S'""*.,-'**** -i"**1 " 1

i*èi^~-'*^*ta *• *•
t.3_Íí£_i----^---'i':-S' ""v"1 'J*-".t'.n I.-¦,¦:¦ '^__|_J_-1H^

,1Bwat>c*|-t||l-|*||ltl»»*M^ íiiiii irirnri^^miiwMi_pi""Ír^-^

adm-i-uisiração municipal.
A inslinieçãr^ publica, mantida pelo

Governo do Estado, está bastante
desenvolvida em Santos. Funecionam
regularmente ahi dois grandes grupos
escolares e unais de vinte escolas iso-
ladas, todas bem concorridas; de .ma-
neira qtie a -instrucçãò primaria está
já 

'_ bastante dif-fundida em 'Santos.
Além destas escolas publicas do go-
veruo, a Câmara Mtihtcipal mantém

por 10 Itg. de farinha de banana re-
gula entre 12 a 13 marcos.

Mas não é só preciosa a esse re-
speito: a sua -parte externa paren-
chima-tosa e fibrosa (a casca) é uma
excellente forragem para os animaes,
sendo pela sua grande quantidade de
cinzas, azoto e substancias albtimi-
ncri-es dos cereaes, superior a qual-
quer outra espécie de forragem
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A Pseola dc A'prc ndises Marinheiros

•As VIS «c habitações e da hy-•netie domiciliaria são feitas pelosmédicos sanitários; nomeados pelogoverno especialmente para isso.iM-e-se entretanto ao Governo do•ns.ailo o saneamento radical ds

era em roío dc 5t kilometros, 05 des-
pojos não depurados são conduzidos
até I-aipú, onde são lançados em
pleno mar, íóra da bahia.

'Pela rede pluvial, feita por meio
de canaes dc drenagem superficial,
largos e elegantes, com sargetas c
boeiros lateraes c por galerias plu-
viacs subterrâneas, as águas das chtt-
vas, qua continuamente- causavam
inundações e faziam que todo o ter-
reno fosso pantanoso, são levadas ou
para o porto, ou para a bahia 011 para
o estuário,

Com esses serviços imprescindíveis,
a iCommissão de Saneamento havia
gasto mais de 14.000 contos até 1910.
Apezar de já concluídos esses servi-
ços, que deliram a má fama de (jue
gozava Santos, o governo ainda não
descansou, continuando a trabalhar
pela grandeza de Santos. Entre ou-
tros projectos notáveis que estão seu-
do c vão ser executados pelo gover-
no são dignos dc menção os seguiu-
tes: a construcção de uma ponte sus-
pensa sobre o estuário de S. Vicente,
a construcção já iniciada do novo
o?pitai de Isolamento c a Hospeda-
ria dc Iinmigrantcs, destinada a alo-
jar 1.000 immigrantes, cujo projecto
já está elaborado e orçado em
1.582:7S7$S6o; a construcção da rede
dc esgotos de S. Vicente; e muitos
outros melhoramentos feitos pelo go-veruo do Estado. Os que são feitos
pela Câmara Municipal de Santos rc-
feriremos -mais tarde.

Assim, no curto prazo de dez an-
nos, conseguiu o governo fazer dc
Santos uma cidade perfeitamente ha-
bt.avel pelo clima e sahibridade.

; Hoje, sobre aqucllas praias solita-
nas perpassa um sopro de vida nova,
que faz de Santos uma cidade mo-
derna e adeantada, rica de casas e
palácios, parques e avenidas c tudo
quanto pode constituir o orgulho de
uma grande cidade,

Com o saneamento e os melhora--mentos mencionados, tornou-se San-tos uma cidade moderna e elegante.
Voltou a con fiança do publico, volta-ram os capitães, voltou o Commercio,
voltou a população e com cila a acti-vidade e a energia.

Augmentou a arca commereial, au-
gmeutou o trafico do porto, augmen-
taram os predios urbanos, povoaram-se os arrabahies, abriram-se novasruas e as antigas foram melhoradas.

O augmento da população íoi tal,
quc nao e sitfíicientc o numero dos
predios urbanos, cujos alugueis sãocaríssimos.

As ruas são amplas « compridas.i.\ de maior movimento c a 15 dea-1 Novembro. Nella c»tSo os bancos a

IA. illuminação clectrica eslá a car-
go da "The City Iniprovcinents Com-
pany __.imi.cd",

Entre os innumeros melhoramentos
que a cidade de Santos ofterecc de
pouco tempo -para cá, não se -pôde
deixar dc .mencionar: o novo mer-cado -ile Paquctá, sil nado defronte
das Docas; o matadouro, feito comtodas as exigências modernas; o
quartel dc Bombeiros; o Laboratório
Municipal de Analyses Ghimica-s, as

s da Tiibcreulina, Assistência
de aniinaes ap-

c muitos outros devi-
Publica e Denosito
prehcndidos;

'os ttth -df-fonseca, c.v-prc-
feito da cidade

mais 3S escolas, uma lAcadcmia dc
Contimcrcio —« subvencionada .pelo
Governo do Estado — c á qual foi
a_n.ne.xado, em 1910, um curso gymna-sial, e mais tres escolas de asso-
cinções.

. Ha dois grupos escolares — Cesa-
rio Bastos e Par-nabé — tendo cada
um, além do director, doze professo-res. Além destes dois grupos, um
outro- sc acha cm construcções em
Valia Alauhias; e o Governo acceitou
o terreno offerecido pela Câmara
Municipal para a construcção dc utti
4" grupo cm Villa -Macuco. Orçam
por mil as creanças que freqüentam
as escolas/ municipaes, clevándo-se
tambem a quasi mil as que f-requen-
tam as escolas estaduàes.

'Mas, ,a demais da instrucçãò publi-ca estadual c municipal, -o ensino pri-vaikMem crescido rapidameníe. As-
sim é que notamos (1'entre inntimc-
ras escolas primarias e superiores o
f-xeçu. Feminino, fundado em 1002,
instituição gratuita, cujo fim é pre-
parar -professoras para as escolas
municipaes, montando a 1,30 o nume-
ro -dc matrículas nelle o anno passa-
do; o Gymnasio Santisla, dirigido
-por Mar.istas, cujo numero de ma-
triculados o atino passado era de
.Tio; e, finalmente, uma escola de
arte e officios — Instituto D. üscho-
laslica Rosa — administrado pc'aSanta Casa de Misericórdia, com
cerca de '100 aluinnos. O Governo
Federal lambem lem em Santos uma
Escola dc Aprendizes Marinheiros.

Apezar da população de -Santos ser
geralmente inclinada ao commercio,
póde-se dizer que a agricultura, se
bem que fraca, se desenvolve dia a
dia. As terras de Santos, ferliiissi-
mas, produzem, além da banana, seu
principal produeto, cacáo, coco, f-ru-
Ias, arroz, etc.

As bananeiras, geralmente de bai-
xo .porte, são cultivadas em grandeescala, montando a perto de utn mi-
lhão de toiceiras existentes no muni-
cipio, sendo que a maior parte sc
encontra em dibatão. Cada cacho
pesa, cm -média, 20 kilos e traz cem
bananas. A exportação, até a poucolimitada, porque a banana era con-
siderada fruto de luxo, cresceu ver-
tiginosaiuen-te desde que cila passou
a -ser tida entre um do9 melhores
alimentos quc ha.

_ 'Sobre ser a banana uma fruta de-
liciosa c substancial, a farinha ex-
íraida delia é de um grande ¦ valor
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Coronel fíelmiro Ribeiro dc Mo-
raes e Silva, actual prefeito da

Câmara Municipal
'Não é, pois, sem razão quc o com-

mercio dc banana se torna dia a dia
mais importante.

Vamos, pois, que, apezar da índole
conunercialista 'dos habitantes de
Santos, quasi exclusiva, a agricultura
caminha tambem contribuindo para a
riqueza dc -Santos.

1A industria em iSantos, como a
agricultura, não mereciam o amor
dos -habitantes, apezar de titulo faci-
litar-lhes o incremento, isto é, o por-
to pelo qual se pódc fazer facilmente
o transporte de miachinás, etc, c as
relações mantidas com os centros in-
dustriacs europeus.

(Este abandono em que jazia a in-
dnstria até lia pouco, devido forço-
samente á falta de braços c á careza
dos «.operários — que sc entregam de
preferencia aos serviços do commcr-
cio c, sobretudo, do café — dcsappa-
¦receu com a affluencia continua de
novos elementos, de -mais braços de
trabalho.

. Ha já yariios importantes estatele-
cimentos industriacs em 'Santos.

Pela sua excepcional situação como
único porto de mar do Eslado, San-
tos é o ponto onde se concentra todo
o commercio de café, -sendo ahi quese faz toda a importação do Estado.
^Demais, além do commercio exte-

rior que pelo seu porto sc faz, 'San-
tos está hgado á capital por uma
magnífica estrada de ferro — a São
Paulo Railway — cpic por sua vez
está cm communicaçãp com outras
estradas que a ipõem em ligação com
o_ interior do Eslado c com outros
Estados do Brasil. Procedendo des-
se facto o grande commercio que ha
em Santos.

A exportação do café quc sc faz
exclusivamente pelo porto dc Santos
é colossal; mas, além desse gênero,sc exporiam outros como: a banana,
a borracha, etc.

O commercio de cabotagem, feito
pelo -porto de Santos e pelo qual o
Estado dc S. Paulo recebe de outros
Estados o assucar e o algodão e lhes
fornece a nossa producção industrial,
é considerável.

¦¦ A actual ^administração -municipal
de -Santos é constituída por homens
de valor, patriotas e emprehendedo-
res. A elles deve Santos a mudança
por que está passando, quc a engraú-
dcco di aa dia.

ÍSão em sua maioria 'representantes
do commercio, homens adeantados c
propugnadores do progresso.

Santos, indiscutivelmente, seguindo
o exempio da capital do Estado, tem
com energia e coragem verdadeira-
mente notáveis affrontado e em
grando pacte resolvido o problema
dc -seus melhoramentos municipaes e
¦sanitários.

E, sem duwda nenhuma, a sagaci-
dade dos administradores municipaes
de .Santos tem dado magníficos re-
saltados.

A municipalidade de Santos, con-
scien-te_ da urgência de melhorar as
condições municipaes da cidade, se
tom dedicado com abnegação sem
outra preoccupação a não ser o bem
estar de seus muuicipcs.

De modo quc sc tem verificado
uma rápida c quasi fantástica trans-
formação e agora a -legenda de San-
tos inhospito c insalubre está com-
plctamcntc desprezada.

Dé facto, além do maravilhoso
systema dc esgotos que -permitte as-lavagens quotidianas das cloacas da
cidade pelas agitas marinas, muitos
outro9 _ -trabalhos de melhoramentos
foram já concluídos e muitos uotros
estão em construcção e .muitos ou-¦tros ainda ,projectados.

¦Quem do Villa 'Malhias, 
pela Ave-

nida Anna Costa, se dirige á Ponta
da Praia, ou á Praia do José Meni-
no ou a 'São Vicente, recebe nma
agradabilissinia sensação á vista dc
uma alegre e linda cidade quo se cs-
pande com estheticos pa-lacetes c ri-
dentes jardins.

Quem depois do alto do Mont-Ser-
rat volve seu olhar para o Atlanti-
co admira com olhos verdadeiramen-
¦tc extasiados as bellas construcções
que agora cobrem a grande planície,
um dia deserta, que das fraldas do
monte se estenda até o mar, onde a
bella c natural .praia está destinada
a tornar-se uma Rivicra encantadora
e cheia de vida mundana.

IMas tudo isto não é bastante para

das ondas é muito claro; è, para
além, tudo so perde .numa vaporosi-
dade de bruma e de sonho. A praia,
cm fôrma de -meia-lua, aonde bran-
damente as ondas vêm expirar num
doce murmúrio, é toda coberta de
jardins floridos, de elegantes casi-
nhas -praianas, de chalels, de ricas vi-
vendas.

A impressão que esla praia sim-

Ctupitão-lcnciUe Cândido Mar-
Uns, commandante da Uscok dc

Aprendizes Marinheiros

pies, mas formosa, nos dwxa, sobre-
tudo quando do manhã se espraia a
vista pela enseada, toda radiante,
toda festiva, é inesquecível, Até as
próprias vagas, ao quebrar docetnen-
te 110 areai, parecem 'murmurar can-
ções de amor, canções dc pura e ideal
alegria. Eis ahi a praia de Santos.

Longe, muito além da casaria bran-
ca que alveja ao sol, está a estação
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O mmtmmto dc Bras Cubas
Sanlos, que c bom não esquecer —
é não só o porto do Estado de São
Paulo, como tambem o mais impor-
tante da Federação.

A vida de Santos é essencialmente
marilima o commereial c por isso
não se devem transcurar os proide-
mas inherentes á vida do -porto, espe-
cialmente quando, no caso presente,
a solução destes problemas é impres-
cindirei e imperiosa.

L\ bahia de 'Santos, vasta enseada
onde, aqui e além, surgem encanta-
doras ilhotas, todas verdejantes, é
rodeada de colunas viridentes, cuja
vegetação sc espelha nas agitas do
oceano. E' uma paizagem poética: o
sol derrama sobre cila, fortemente,
tuna luminosidade doirada; o azul
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15 de Novembro N. 60—SANTOS

Talefihona n. Í35 - Caixa Postal /_, 39

balnca-r do Gtiarujá, na ilha de Santo
Amaro, a sudeste de Santos, E' um
delicioso e aprazivel recanto, onde o
mar é dum azul muito claro, quasiesverdeado, cercado dum lado porelegantes collinas, Innumeros cha-
lets, á maneira dos chalels suissos,
enquadram o horizonte magnífica-
mente E' ahi que na estação pro-
pna as familias vão passar uma tem-
porada. Então, tudo se transfigura:
bandos do moças correm a praia, á
tarde, alegremente; as ondas reman»
çadas têm um mais meigo sussurro;
c, á niote, a musica enche os ares
claros o .ranquillos. A paizagem é.
encantadora. Ha ali alguns sítios1
amenos e admiráveis como o Recreio
das Pedras e a Bahia das Ta-rta-
rugas.

Foi através da Serra do Mar, qucso eleva a Soo metros acima do nivcl
do mar, que os portuguezes, depois
de_ aportarem a São Vicente, se di-
rigiram até encontrarem os campos
dc Piratininga, hoje São Paulo.

^ A empresa era quasi invencível.
Basta considerar que ainda hoje, ao
passar-se por aqucllas alturas, á orla
daquclles abysmós temerosos, apezar
de coníortavelmente mstallados num
vagão, de estrada de Jorro, se sente
uma forte impressão de terror e de
ntedo^ Imaginem agora essa traves-
sia feila ha séculos, entro mattagacs
impenetrvaei.., donde subia continua-
mente para o ar o rtigir dos tigres
e o mtado assustador tias onças'Era preciso coragem e
dacia.

Pois bem. E' através dessa serra
(fl | que passa a estrada de ferro da São
j| j Paulo Railway. O panorama, .por ve-
g | zes vertiginoso, por vezes majestoso,
Ej. quc 50 vae desdobrando entre montes
g -! quc, subindo sempre, se siiccedem— uns _ aos outros, e entre valles ma-

i gniíicos c insondaveis, é incompara-
: vel. A estrada de ferro o vae cor-

I tando. deixando a ttm lado pincaros'_ 
que remontam a perderem-se de vis-

I ta o do rjiilro profundezas insoiula-
E
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muita au-
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E' um dos melhores hotéis da adeantada cida-de de Santos, quer pelo conforto que offerece aosseus hospedes, quer pela sua situação central. Os
quartos são espaçosos e bem mobilados, havendo
para famílias apartamentos completos e luxuosos.
A mesa é magnífica, offe recendo o salão de jantaraspecto agradável pelo rigoroso asseio em todas as
peças que o compõem. Tem um serviço sanitário de ¦ , - -
i* ordem, obedecendo ás regras de hygiene adopta- | m ^S^^S^tSSl
das nas mais ricas propriedades. Ha um magnífico S longe' e-Jvolt03 'hinn «"õr-a^ti forte,
salão de leituras, com os jornaes do dia e revistas '
brasileiras e estrangeiras, o qual é muito apreciado
pelos hospedes.

No pavimento superior tem o hotel, ao lado do
salão de jantar, um bem montado "bar", 

que é pro-curado por uma escolhida c numerosa freguezia.
E', como se vê, um h otel de i

recommenda aos viajantes.

lies
d

a

ordem, que se
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lamento pstfliorizon-são cobeT.os duma v? vegetação
isa e cerrada, de arvores gigantes-

gicas. Longe, nessas grandezas da na-
! | tureza, é um regatozinho que sciií-

lula como nm rino collar de pendas,
B| perdendo-se, rolando.-naquelles ab}-«-
| 

.dios.
I E
P I vae

| 
ali

iij| A escolha para a construcção ,
_% | estrada de ferro não podia ser

lhor.
O

a .naizagêni,
arrebatando,

passam.

sem descontinuar,
extasiando os quc

ima
me-

inatigurado em iSó.), accionado peld'systema- fiinioular, movido a vaporje em 1867, estava concluida a secçat.
dial 

* C ° R'S1° da Jil!lia a*é Juu''
Enr 1900 terminou-se u-:na nova _«nha dc tracção funicula-r que seguiao -mesmo trajecto da primitiva, po«rem sobranecira a esta dc alguma»

centenas do metros. E vem-se ali
prodigttos de architcclura; os viadu.ctos altíssimos, os túneis suecessivos,
os aterros, ele. Qmtudo por ali sq
passa, cedo ou á tarde, entra-se nun\inundo quo parece espirar a sensaçãq
da torça, da vida, do infinito.

Acha-se actualniento ú testa dsP-efcittira o sr. coronel Bclmiro Rii
beiro de Moraes c «Silva, a quemimuto -dove a cidade. '«Mas outros no.
mes acatados -têm prestado o conti-
miam prestando relevantes serviços a
Santos, são os srs. Carlos Luiz Af»
fonseca, ex-prefeito; o coronel A. d<j
Azevedo Júnior, deputado estadual <j
chefe _ do directorio político; o dr,
Antônio dc Freitas Guimarães, depu»
tado 'Cincinato Costa, João Carvalha!
Júnior, dr. Azadas Martins Ferreira,
Oswaldo Cockrane, Flavio Camargo,
major ("ama Bastos, Carlos José Pi-
nheir..), Bencdicto Pinheiro, Vicente
Pires iDomingucs e coronel Gil .-Vives
de Araujo.

A cidade de Santos, graças aos.
melhoramentos iniciados pela Cama-
ra Municipal, é actualmcinte uma das
mais bellas cidades do Brasil. Coih
ta ella nada -menos de duas gran-

e largas avenidas, lindas pra-
ças, como a de José Bonifácio.
bellos edifícios públicos, o Quar-,
tel de Bombeiros, o Instituto D.
Eseholastica Rosa, a Escola da
Aprendizes 'Marinheiros, a Alfandc-,,
ga; confortáveis boteis, estabeleci-'
mentos do diversões, dos quaes o,
inais .importante c anais freqüentado'
é o Miramar, situado na praia do
Boqueirão, entre as avenidas Conse-"Iheiro iNebias, Oswaldo Cruz c Bar»
nabo. Quer pela sua situação, quer
pelas attracções que offerece, é o
ponto forçado -do "rendez-vous" d»;
elite santista, e de todos quantos vU
sitam a bella cidade, E' seu arrendai
tario o sr, Ricardo Arruda e gerente
o sr, 'Mario Barbosa. A arca oecupa-
da por esse estabelecimento é dq
27.000 ^metros quadrados; a illumi-,
nação é deslumbrante, existindo Iam-
padas num total dc 3.0S0, sendo qui.
algumas dc 500 velas.
_As suas diversões mais a-ttrahentci

são: skating-rink, iaw-tenuis. foot»
bali, basc-ball, e a mrais querida da
elite santista as soirées das segun-
das-íeiras pelo Club Miramar, socie-
dade que tem um inúmero de ..Ho so-.
cios das melhores familias da cji
dade.

Diariamente, das 7 ás 11 horas di
noite, toca uo vastíssimo salão do
Miramar um septclo dc artistas co»
nlfccidos. iCoinquanto seja cssi: esta»
bclccimc-nto, de diversões, o altruis»
mo do seu arrendatário levou-o a
dar em 1915 14 festas beneficentes,
que renderam 342 contos, que foram
distribuídos com as instituições pias
locaes c com a Cruz Vermelha dos
Alliados.

A ordem ah é absoluta e nunca fo?
necessária a intervenção da pessoa
estranha para mantel-a. O numero
de empregados é de oitenta. Nos dia*
feriados c sa-nlifàcados dá o Mira-
mar festas extraordinárias que são
muilo concorridas.
A ESCOLA I)B APRENDIZES 3ÍA»

KINIIEIROK DO JC-STADU DB
DE S. PAULO

foi installada em edifício próprio
mandado construir pelo Governo Fe-
deral, sendo ministro da Marinha o
almirante Alexandrino Faria do Alen-
car, om 1908, e inaugurado em 6 da
setembro do 1009.

O edifício, obedecendo a todos 03
princípios dc hygiene e conforto, edi-
ficado em 'terrenos do governo per-
tencendo ao .Ministério da Guerra ate*
i$~3 c depois -passando ao da Mari-
nha, onde existiu sempre uma for»
tificação que sc denominou .primitiva»
mente "Forte da Estacada", depois"Forte da Trincheira" e finalmente
-Forte Augusto", mede 70 metros de

comprimento por 10 metro dse largu-
ra, acha-se dividido em dois pavi-mentos, térreo c superior, No pavi-mento térreo estão siluados cozinha,
copas, sala de arrecadação, quartosde auxiliares, quarto c refeitório dos
sub-oíticiaes, paiol de mantimentos,
seis banheiros, seis privadas para os
aprendizes, oito .pequenos paioes «• fi-
nalmciite um ámjjlo o bem üluminado.
refeitório para os aprendizes com
dez sólidas mesas com pedra marriío-
re. No -pavimento superior eslão a
Secretaria, quartos para o Estado-.
Maior, sala^ de refeições, banheiro e
privada, alojamento com armação de
ferro para 80 aprendizes, .pharmacia,
enfermaria com oito leitos, banheiro
e privadas_ para os doentes. Tem
este edifício g_ 'janellas com vidros
venezianos e _7 portas o não haven-.
do itrn vidro nartido.

'Possue um pavilhão para aulas,
construído de accordo com os princi-
pios da pedagogia, muito ar o luz,
tem quatro salas com quarenta car-*-*
teiras escolares cada uma e comple-.
tadas eom iodos 03 petrechos nc:es»
sarios ao ensino elementar e profis-,
s-ciul, havendo''__ mais tini atuphl-'
theatro. -^,. * i

Um barracão para -abrigo dos ..
escalercs. ... ;—. Uma espaçosa (lavanderia xotn:
quatorze tanques. . "-" ..'' — Um. bom c.vr,-,j)p.l{iaratt o exerci-
cio do fqüt-ball. _¦ _._, .Um pequeno chatcfqtie serve de>
alojaíniento á taiía. ,

Um mastro para signa.es. },. <
O mòvímeniq de candidatosVlis-'

tados desde a sua fundação foi d
4êfi. dando nma percentagem r"
61 %.

\

'1»-"

Desde a sua inauguração não {?

primeiro plano K '.o foi ' bon

um í.iilccimento e -nem -tãò __ f
moléstias ihfcottiosás,; o qtié \iú

o s3nitarro desta, csir

^tasaarsas-s»».
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Matiiiée HOJE -1* de maio

EM HOMENAGEM AOS OPERÁRIOS DA
CIDADE SERRANA

^a

1

Francesca Bertinil
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'ftití,-solire-tudo qunirto-for referente 4 coi-sas de theatro., o -phblico encontrará naajencia theatral - os mais minuciosos infor-

O CARTAZ DO DIA

_POLI.O - "Palavra d'lionra".
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OS CINEMAS
OS FILMS UO DIA

PARISIENSE — Mais um siirprelicndentc'í',rm/iI"!^la•,••'""u'"ci',, v'-m lK^ ° elegantecentro de diversões do sr. Staffa. Alu pa-dera o publico assistir a uni espectaculo du
yardadeira arte, constituída pelos magistraesli ms seguintes: "A mão do esqueleto'!',íilm de grande metragem; de sonsaeíorialissl'mo enredo, n j actos, lendo como prota-goiusta o grande creadur das tragédias, dr.üar-El-Hania. Seguir-se-ão: "Magdalcna ea tia Célia , iiuwessaiitc comedia cm ¦•
ciclos, e '«Harmonia das flores", grandiosofira surprehendido do natural pela fabricaluneto,

*
ODEON _ Unia bella, sensacional e finanota dc arte offercce hoje aos seus frcqueiftadores o querido cinema da Companhia Ci-rcniaiograpluca Brasileira, Será cila consti-tuicla pelo emocionante drama passional —

Marcha, imperai", calcado no soberbo dr.i-ina.de Menri BatalIIc I.yilia llorclli, a quemesta confiada ,i interpretação da protagouls.ta, tem nessa peça um trabalho verdadeira-mente notável, mais um altestado do seusraros dotes artísticos.
•

ÇINE-PALAIS _ Dc unico film constat.oje o novo programnia do luxuoso Cine.F.ste film, entretanto, constituc, por si só,o mais surpreliendentc c sensacional doscsuectaculos cincniatograpliicos da oxtraordi-
I nana peça de Alexandre Dumas _ "Vaf-
I laire Clcmeuccau, adoptada á téln sob o1 suggostivo titulo — "infidelidade", em «!

grandiosos aclos. O seu entrecho gira ciiitomo dc uma perigosa aualyse da vida mo-cerna, riicda liara, «me faz a .protagonista,
tem nessa peça um trabalho de arrebatar tãoempolgante c o desempenho que dá ás'vio-lemas scenas de paixão da excepcional obradarte.

PATHE' — Depois dc dois nnnos dcausência dos nossos "ecraus", rcappareceboje a famosa o laureada artista Gabriellc

lítibiiie;. que sc cneoiiira oresentemente aõ4serviço da Cruz Vermelha Pránceza. O nas-«o-liuulioo-vel-a-i liojc, no imponente film¦-.. H anjo «Ia guarda", em .! actos de gran.cie .intensidade dramática, unia maravilha dcarte e belleza, Em seguida, correrá na telao empolgante ròhianco  "Um 
grilo na.noite ', romance verídico, da vida modernac cruel, c_ ' Uma visita ;'i maior fabrica- dos

LstaJos Liiiilos". a National Oish Uegister,
cüui 9;500 uperarios,

AVENIDA — O programnia cuja "pre-
miere. tereinos. hoje nesle confortável ci-neina c dos mais ,attrahentes e sedlicto-res. i\«.|Ic iigura o applaudidci artista ame-rica.nõ Kmg -Hagíot, interprctaiulõ o papelde protagonista do emocionante drama em
4 aclos — "Premio do cavallitirisino". Aesse soberbo film seguir-se-ão: "Universal
Jornal (.n. 204), eom a resenha das ul-turjaò modas, festas e reportagem nimi-
dialj "A victoria do Jucá", jocosa eome-
dia.

*
IDEAL — E' caso de dar-se parabénsaos. "habitues" deste apreciado cinema pelobrilhante programma que ali hojeise esiréa.Consta elle do seguinte : "O cinjo da guar-da . sensacional film. em tres longos o vi-

gorosos actos, ein que brilha a rejiuiada ar-lista Iíobinc, tão querida do nosso publi-
ço; Um grito 11a noite", possante e arre-batador drama em dois ciclos, em qncentram em jogo o amor o a paixão, emcujas scenas entra como interprete a bri-manto trindade artística constituída por 01-
ga, Urlps lienctti e Alberto Collo; '«Ar.
tc de pagar as dividas", cbistosn comedia
cm dois aclos; e, como extra, 'na "'matinée",
o íuiii do natural — "Como sc fabricai::ua machina Registradora. ?.

IARLS — 'Neste popular salão, appare-
cem hoje duas fulgurantes "cstrcllas" dac-iueinatograpliiii — Lydia llorclli'; c Ledaí.jys, que u 'publico carioca fantd_ tem ap-
plaudido. As duas festejadas artistas apre-
scniain-se nn emocionante peça .passional cm
4 longos e bellos actos -. ''.Marcha uu-
lictal", extralnda da magistral obra de Hcii-
ri 'Hatoille. Completarão o progmniiiia :

Gaumont Journal", com as mais sensa-
cionaes reportagens dos grandes.:-aconteci-mentos c uni extraordinário film,' "quo será
unia surpresa. Este ultimo sò será cxhibido,
extraordinariamente, ua "matinée",

ÍRIS — Uni estujiendo programnia 6 o
que hoje offercce, em "prcniiére",. esle cou-ceottiado salão. Consta elle do¦'«seguinte:'Ur. Voluntus, o .Mepliistoplieles". ossom-broso roniaiice, de incomparavel arrojo, eni
quatro actos, cora 731 quadros; "ilícsurrci-
Çgo dc unia mulher", drama passional, dcviolentas scenas, em cinco grandiosos actos,cuja .principal interprete é a famosa actrizclinainaniucza Ilctty -Xausen; c, extraordina-
rianu-iite, na "matinée" a graciosa comedia— U cao de 1'atly".

roceberá os.incansáveis collaboradores do profjresso pe-tropolitano,.e.a sociedade da formosa cidade fluminense,com o seu maior trabalho d'arte que tem merecido geraeslouvores das platéas da Europa e Duas Américas

£ Pérola do Cinema
Emocionante e luxuoso drama em 5 actos e 673 quadros

O custo elevado deste film, devido ao seu extraordina-rio valor artístico, exigia que fossem elevados os preços deingresso; cnmhido, o empresário, no intuito de não privaros seus freqüentadores de assistirem, na data da festa dotrabalho, a peça de maior rigor scenico, mantém os preçoscommuns dus localidades -.
Camarotes o frizas  OSOOOPoltronas  . . . l$000'Gítit-ms  $500

Bellissi-mo Prog-ramma : 7 artoshoje hoje:
OJPIPBO .DA_BSUBáJ.DU8IB

Espectaculo de emoção e altos sentimentos
Depois de um anno de repouso apresenta-se na suafulgurante belleza a sempre captivante

Mlle. G&brielle Mohinne
interpretando para Pathé Fréres conjuntamente com alindíssima Mlle. Marie Louise Derval a cemedia dramáticasentimental, em 3 actos
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PRIMEIRAS
08 ESPECTACUIOS DE HON-

TEM, NO PALACE-THEATRE
O alegre ttioatot da mu do Passeio obte-

ví hontem, .quer ria "nuituiúe", quer no cs-
4*í.cUicuJo auicuirno. duas enchentes. A'
tarde rcprcsüntou-se a "líoneca", unia dao
maiores creaçüui dc Pttlniyra Bastos, que
liontem, -mais uma vea. se vin alvo das
iiwia inequívocas denwiiaírações de olircçOj
.[¦or partu do n»*so publico."A assistência á "maunce" de hontem
«ira composta <lc .quanto lia de maia dis-
liocto e clu^untc iiiwmj meio social.

Josi lücnrdo e Armando de Vnsconcet
los compartilharam doa ai^pluiisoã disiicnsa-
dos a Paimyra liamos.

A' noite, rüpreseiitouísc "Amor dc zitt-
«garos", a bellissilnn opereta de Fratiz I.e-
inr, cm une Cromildu ite Oliveira o A\.-jicida Cruz tèm cxeellenUis trabalhos.

llerorreu a recita pjr. «utro calorosos ap--plüUfiOAi
m • «a *> ¦¦ —

NOTICIAS & RECLAMOS

e dal-a como esposa ao primeiro partido queso apresentar,
A baioneza fixa a tua o-colha em Pick,

a ciuciii faz comprelicndcr ac suas intenções,
c_ eoiiiinunica a Cònfcller os sc-us projectos,Confellcr, por sua oarte, ve o perigo queameaça os aeus planos e, paro evital-o, faicrer a baroneza nue Eíck tem uma pernaun pao.

Pick e Gciiimy, cnlrclanto. votani-sa syrn-
rathia reciproca. Surge, uorén, um obstáculo
aliando a velha lia su oppõe a essa üsação,•depois «le ter tido. ao principio, a ella fa-voravel.

Depois de muitas peripécias, esclarecida
toda a verdade, Niki sc casa com Bianca, c
Pieis eom Gcniray."

EMPRESA J. E. STAFFA
No tlieatro Petropolis, que o conliecidoempresário cincmatoürapliico sr. J. R.'Staffa, acaba de adquirir, realiza-se hojeum «a matinée' em homenagem á classe ope-rana. ^o bello_ tlieatro da pittoresca cida-te serrana sera exbibido o majestoso filmilarle — "A pérola do cinema" cuja pa-pel principal u inlerprciado pela íestojada
tamosa artisU Ilcrtini.

EMPRESA JOSÉ' LOUREIRO
No Apollo, theatro a que afíluiu liontem

«uonnc concorFcncia ua scsíão da tardo o
xas duas da noite, ainda hoje teremos u
«iparatosa o magnífica revista — "Palavra
•Moura", cujo successo vac muna ccala
verdadeiramente crcsccnre.'£' 

aue a peça ora cin scoir.i no Apollo.
a par d*2 ter uma euscenação destitui bran-
te, s-er cscrijHa Cr0*n -extriiordinaria "verve",
Jlossuc uuki inuaica inleresi-aniissiiii-4, clau-
do-llie a ccniipanhra lluas o mais brilhante
Jos desempenhos, em que. al«iin dc outros
artisias, Juise Koliláu, descinpenliiiiido os
(«apeis de Corrêa c 3» juiz, faz- rir u pu-buço llicessaiileinente, tal o cunho de inex
*icdivcl comicidade .que xlá aos dois typos.
que lhe fornotem ensejo .piira a expansão
de sua int-ínoiavol veki cômica e para uma«caracterização já de per si provocadora datnais franco lularidtuie. Eugênio Noronha,
.A. Peixoto, «Pestana de Amorim, José Sil-vn, Aurélio Uibeiro o Alberto Alii nida, se-«undaiido ma_iiilieaincmc os "com«.'írcs'' da
ipeça c os orlisias encarregados dos pa-iieis do maij responsabilidade, muito c eííi-«ajiuente coucorrein jiara o exito que con-timia a ter "Palavra d'lionra".

E depois dc amanha que estreará 110IKecrcio, a companhia de comédias o vau-dcvilles do thuitro 1'olylheama, de Lisboa,
çomiiosta dc miiRniflcos e.oniciitos c de que«fazem iiarte os aiiplaudidos anisias Iijiia-cia leixoto, J«<ilniyra Torres e Gtelvinn,tt c.-u-ko dc qncni eít.n n defesa dos prin-cipaes papeis lia eomedio — "I.a 

pari dufeu , traduzida )ior Mello Barreto, com otitulo Caldo entornado*, e que cai ll.isboa«oi um ctos êxitos da Uni)iorada de iu-verno.
A companhia chega, pelo "Amazon". nma-«aí. A imima_citi dc lodo o repertório i

jaagnifica, sendo oa secuarios conipletamen-le novos c devidos ao pincel do grandesartistas nacionaes c ctlraiiReiros.
Hiiic cIioüji- hojo ao Kio. pelo vapor "Sa-

inara , .1, grande companhia do American.Circus, que vem trabalhar 110 theatro iícmi-
»llca c trira mu elenco dos mais notáveis.«Ja liontem começaram as obras du transfor-inação do Itepilblioa, que, urinado eui tir-co, ticara com um agradável aspecto, offc-recendo,_ todas aa commodidades ao publico,fio dia da estic-a. scriio annunciadas tocias ns niMiides attracçiic-j «,-.ie formam ;companhia.

ús "Caiiales" aprescntoni um novo traballio1 eqüestre que deve causar successoil.irris. eclelire "down", tambemo.utc da companhia.

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
A revista — "O meu boi morreu" vaeobtendo. maior e mais estupendo successodia a dia, no S. 1'edro.
A peça, na realidade, tem graça a va-ler, esta montada cuidadosamente pela empreso laschoal SeRreto o o companhia Antomo de Souza dá-lhe magnífica interpretaçao.
Repetinclo-se hoje a cspirihiosa peça deRaul Pederneiras e J. Praxedes o velhotheatro da |«raça Tiradcntcs achar-se-á lin-üanientc ornamentado, cm homenagem ásclasses trabalhadoras, que hoje festejamseu grande dia.

A burleta "ünm festa na freguezia de«•o. do O", ora cm scena no S. José,destina-se a longa e brilhante carreira cWÇ? tal tç-111 elementos de sobra.Uantas Vauipré e João Felirardo escreveram _ o poema e o maestro Lorena, comtclicidr.de conipreliendeu-o, dando-lhe umagraciosa .partitura, leve, saltitante que cm-quadra perieit.unente us desopllautcs sec-«.ias da peça dc costumes paulistas.Latullo Leareusc, o opplaudido pocla
2TDÍ! "°t --" ac",' "l"" se l»5Si> n*.noite dc .S. João, Iodas as -noites faz-seouvir cm magníficas cauções do seu vasto

Como se isto não bastasse, ainda uo fim
1 w55,005,,os "''«'lados artistas acrobatasl.cs Wçlmelly cxhibcm vários números, nuesao muito applaudidos.

• II
Princeza- impec-

cavei da attitude,
Rainha incontosio
do Gesto o da Gra-
_a, Mlle. Roblnne
sempre foi o «pro.
totypo da belleza,
donaire, encanto fe-
meninos».Em qual-
quer movimento, no
ambiente om que se
move, nas toilettes
n a aprescntiicfto
sempre o cunho
particular do sua
arte pura impera e
o chio parisiense
inegualavel domina
sempre.

Mais uma vez a
grande artista' da
Comedie Française,
a Deusa da Beljoza,
Mlle. Gabrielle Ro*binne, triumphará

A COüllIDA DK HONTEM

Carreiras lisamante tSispu-
fadas e um bom movimento

de apostas
Dia feio, chuvoso. Animação, por

isso, fraca. Todavia, ó Derliy Cluli teve
liontem uma bella tarde sportiva, para
o que concorreu o magnifico prógriuii-
ma organizado. As corridas foram
disputadas com lisura, havendo chega-
das emocionantes, como ;i do pareô ita-
maraty, oude AU Kight venceu pur pe-
ciueua diff.etençá solne Atlas e Pierrot
cjue eiiipataram. c a 'do 

parco Dr. Fron-
tin, em que Zinglirò «Jcrrotou apenas
por pescoço C.illepino.

O jokey Domingos Ferreira tsteve
liontem iitiui dos seus muitos dias fe-
lizes. Montou sele azares, obtendo «iua-
tro primeiros e dois segundos, um dos
ciuacs por differença pequcuissiiiia do
vencedor.

O movimento das apostas subiu a
S5 :982$ooo.

Antes, porém, de entrarmos 011 resu-
ino das sete carreiras do .programnia,
não podemos deixar dc fazer uma obscr-
vsção quanto ao modo por que, naquelle
prado, se faz o registro da venda de
poules nos respectivos "placarils", em
numero de dois, um para as poules
simpcls, outro paia us duplas. Uni todos
os hyppodroiuos do mundo, o registro
da venda de poules á medida que ella
se vac effcctuando, é feito com dois
fins: o de permillir ao publico a fisca-
lização directa do movimento c o dc
orientar esse mesmo publico. O Derby,
porém, adopta um systema quo burla
essa fiscalização, sc não total, pelo me-
nos parcialmente,

O registro das poules simples é feito
regularmente; mas o das poules duplas
é feito com tal morosidade: que «1 dire-
ctoria do Derby, caso pudesse ser inter-
pcllada pelos interessados, se veria cm
sérios embaraços paru cxplical-a razoa-
vclmcnte.

Dc facto, não sc comprélicnde que
tal registro se inicie depois que u lio-
mem da tliesouraria agita a siueta, aos
gritos de '-vac fechar".

Hontem, po«- exemplo, uo ultimo
pareô, quando se encerrou a venda de
poules duplas, a de n. 14, cm cuja
chave figuravam Sicilin-Espaiia e Trun-
fo-Lyon, o segundo e o quarto estrean-
tes e o primeiro c terceiro pouco mais
que péssimos "bacamartes", não tinha
siquer uma potilc registrada, eniquanto
que todos os demais possuíam jogovariando de 20 a 60 poules.Por mais que queiramos atinar com
a explicação desse facto não consegui-
mos ou, antes, concluímos que os
responsáveis por tal omissão tinham
quasi que certeza na vicioria de taldupla, procurando assim distrair os
ítppstadores, porque, por mais azarisla
que sc seja, é sobremodo temerário ar-

( riscar a gente o seu dinheiro numa
dupla que até ao momento dc se en-
cerrar o jogo não tinha nada, absoluta-
mente nada.

'Corre o parco; a dupla vence, for-
madaijustamente pelos dois estreantes,

iodo mundo stippõc que cila daria
nunca menos quantia inferior a meio
conto de réis. Affi.\a-se o boletim do
rateio e com grande decepção verifica-
se que cila deu cento e vinte poucosmil réis!

_ Ha necessidade, portanto, da direclo-na do Derby acabar quanto antes comesse máo vezo, que nada tem dc ho-nesto. Não sc pódc dizer que o pu-bhco seja roubado. Mas a desorienta-
çao que tal faclo provoca imporia emcoisa muito semelhante,

Passamos á discripçãò da ordem 1
que se realizaram os parcos:

*^#í 3tí:-' ."¦"^r-l..' ^

BORATADA \ ^^^1^^

A "Vaseline Cheseírmigh" Beratada deve ser usada por todas as
familias, quando se necessite de um unguento que cicatrize c
acalme. Insistam cm recebera "Vaseline Chesebrough" Beratada,
como originalmente .acondicionada e vejam que tem o nome da:

CHESEBROUGH MFG. CO.
(Consolidated)

NEW YORK LONDRES MONTREAL
A» VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIAS

I

UiltS

I mi_i
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O PJ21ÜGÒ DAS CIGANAS

Uma sorte cura
Mine. Abreu deixou-se levar pelascantigas de duas ciganas que passaram

pela sua porta e sc propuzeram a ler-
lhe a sorte.

— Minlia senhora — disse uma —
leio nas linhas da sua mão coisas ne-
Cias.1— O que?~ O'1' "2°- Só depois de pagar...h Mine. não relutou. Curiosa deixou
passar dos seus dedos parti a mão da
cigana dois ricos anéis do valor de
i.::oo$ooo.

. Que leria dito a cigana? Nada dc
interessante. Ao chegar á casa o cs-
posso de anme., sr. José Fernandes
Albreu, soube do caso c levou-o ao co-nhecimento da policia,

Mme: reside á rua dc Santa Luzia,onde não mais appareceram .as ciganas. |

I
^----^-''¦'??.^l^.'l^;!^

AS FITAS TjftAÇTr-CÓMICAS

Ti'i's- (iiiàsl Miiiiilns
CSCfllllilll

¦ lista j.i tinha idade para ter juiiio.Tem 40 annos, rus'cic :: nui Joaquim«Silva pi), é casada o éliãiria-çe Àrminda
Mattos, llüiifeni,-por dá cá aquclla pa-lha, t-iupanltirrou-se- de sács iJVcobrc,'_!
quasi deu comsigo mesma ilo município'
de Pés J limos, .tenho' de Mãos Amarra-
das.

Ouir.i "suicida" dc bobagem [i
viuvinha Xoemia Franco, moradora .ladeira Santa Thereza -'5. lista, envia-v.-uulo aos -'o annos, ¦arranjou um faca,taz dc fervedura para esquecer as ma-
glias dc sua situação. O facataz pas.sou-llu' as palhetas e cila toiiiou per-m.-iiigaiiato. üão terríveis estas viuva*de uo annos quando iião para ter cmcasa piípcismhos de pcrmangaiíato,.A terceira "suicida" foi a IsauraGoncálvfs, Solieirinlia, hysterica, ii«. 11,annos c moradora á rua Visconde «!«•bapiicahy 11, 22, tambem por lhe terem
quebrado a escripta em assumptos amo-rosos quiz suicidar-se... com elixir pa-rcgpnco,

¦A todas tres soccorrcu a Assistência
que e no íiimio a única victima séria'dc todas estas inaluquices mais uu me-nos passionaes.
"""' ^ I Ifc I liTr-i

seguir para Rodeio, na próxima semana,dentro da qual estarão concluidos todosos trabalhos de verificação de culturas,feitos no norte, sul e oesle do Estado.
'*¦*> — » OM 

Massa oe Tomate- tjg&tà
Mauüíactcr.

üe Lonservas Alimentícias.
-Ti n nr> f_ [_—

Qülí DUAS!

- «bao dois typos de negras que já deha muito deviam estar na Colônia:¦Uiristina Maria da Conceição e Helena(joincs, que tem o seu esconderijo nomorro de bão Carlos. Homem, as duasarmaram-se até aos dentes e foramaggredir os vizinhos José .Maria da Sil-va e Anna Jesus Lima, que sc queixa-ram 11 policia.
Ambas foram presas e recolhidas aoxadrez do 7" dislricto.

OS PIRATAS

A agricultura no Estado do Rio
«Os srs. Crcso Braga, official de ga-Ijincíc do presidente do listado, e Wal-demar de Piniia, inspector agrícola, dacomniissão de agricultura chefiada pelodr. Dias Martins, director do Ministério

da Agricultura, para verificação das cul-
turas que concorrem aos prêmios de
animação, decretados pelo dr. Nüo Pc-
çanha, regressaram lionlem, ;i capital
fluminense. Foram visitadas as -proprie-
dadçs localizadas uos municípios de Bar-ra do Pirahy, Vassouras, Pirahy e Bar-
ra illar.sa, devendo a mesma commissão

Pretendeu ng_i«e_U« iior*
quo não lho tiuizeram

¦ liai' dinheiro
O major Anlonio I,ongo reside comn sua família á rua da lislrella 11. 30-,c por coisas que ignora, não caiu nasboas graças dos malandros "Chico Ca-bodo" e "Sebastiãosiiiho", vulgos de

dois peugosos malandros do Uio Com-iprulo.
'Honlcm, "Chico Caboclo" foi á casa

do major e exigiu-lhe dinheiro e, como
o mesmo uão lhe quizesse fornecer, o
malandro, auxiliado por Sebastiãosinho,
tentou nggredil-o. «\o trillar dos apitos,
acudiu a policia do o" districto, que
prendeu os dois malandros e os está
processando.

•«.HUw-miAn.H mmam «WMKl UUtKSWlftLTrja. CTa«.KW *MB£f£Ei-_SC_?' *_i aic___ríM_(

BIBLIOTKECA DO "CORHEIO DA MANHÃ'-'

OS IJAI{A1'10S_

Nem os luemliííos csciiimin
Os conhecidos vagabundos José Mo-reira, preto, dc 19 annos, c José Fran-cisco dc Souza, atracaram lionuiu pelamanhã, na rua do Arcai, a sexagenária

Celestina llutra, que vive da íuendicati-
cia, e passando-lhe brutalissima grava-Ia. a cxpoliarem dc todo o dinheiro quemilia, na importância'total dc íf.-ou.

Quiz o acaso, porém, que essa scena
chegasse «1 ser presenciada por vários
populares, que prenderam os doís des-curados larápios, entregando-os á puli.cia do 14" districto, cm cujo cânoneforam elles autoados dc flagrar, c tecolhendo cm seguida ao respectivo .\drez.

José Alves do» Santos abotoou->c com-7?ooo que lhe liaviam sido dados i.clusr. Raphacl Azevedo, para pagar a umseu credor. Santos cxhibiu uni recibulalso, mas .1 marosca foi descoberta 1 uSantos entrou a fazer numero nu x>drez do 30" districto.

A Manoel José da Costa roubaram
çje sua casa, a rua do Aqucducto .ss020.5000 ein dinheiro, do que deu cllciqueixa nõ 13o districto,mm

Acliani-se á venda os volumes 1

i° pareô — Seis de Março — 1.500
metros, Prêmios: 1:000$ e uooSuoo.

GRAGOATÁ', m„ a„ 3annos, por Phalcron e Vc-
loce, do Stud Expcditus,
Domingos Ferreira, 5a |{i 1»

Camelia, Oliveira Coutinho, 50 lc, 2"L.-.licngrin, J. Coutinho, 50 1«. . . -t0
Amazoiic, Ricardo Cruz, 51 _.

Ratctoi
:5$zoo.

Tempo: 103
'Movimento dc

Gragoatá, i6$.jou; dupla i«,

2!--

7nc—ÍMc\%ov*,\u^ J0VK£S CASCAS, „or II. de Bal*
i?í ITtrr * ÇA-ril KSGUKO, nor lf. de Balzac — «MYSTKRIOS1)A VILIA IlOSA, por A. E. W. Mimson — POR UM Al 'IXK-
TE. por 3. T. de Saiiit-Gcwnaln — MUIiHER UE SlAllMORE,-Jor Carlos M OcantOS — O CORREIO l)l«l T,liAO, 

*,, " " 
_rcMano — ABBADESSA )E CASTRO, por Steiidíiil' (llenri' ue

~ O tTIi 'vi ^^K^nSAirOI4B' '"^ G6™rã <»' Ne,ví
c7Tiim*.m4i, SÍ^S JNCJARNABO. por Hcnry Sliirucr— UM OA-SAME.NTO XA EI-OCA 1)0 TERROR, por Wramiirt -- 

".AZ 
\-110, por Dou Jacintho O. Picou — DUAS ORPHÃS. «or mottaM'>*,'i? — PMDKO B THEREZA. por Mnrcel TPrevost _- l ViEURO JUDICIÁRIO, por Mure «Mario — AMOR. V XI AIlTT pôrSalvador Farina _ o UIO lRREDONOUilAVEl/, pôr O irlòs M

dSviCTj-. ° K BRI° XA VWA Ml,ji'''-"'• »"v ™":
-S00O-ÍC,^.',,w,'JilSOS — N" ,.Ci,,,i"!! : Volumes brochados,
^üiOOU; encadernados em perca nn, }.$000; com ciicacleriiacnòde amador (especial), 4$000. uiiautinncao
i.i...lMÍ?i„!,"t04Í"-.Ín.V0hln,es b™e'»««.*M. -*5«0: oncancrniulos em
]Í«paÍ» t «fi|,o09! C0IU encadeviiacao de auuulor (cspcolul)¦*«$500. Instriiccoes pnra assiauaturas vide números auterioros.

ggg*g»'»ga3«CTEa!*ffi_____B_^y_j«_»...^CT
Ald«?»n, »***.¦ ¦ _____——- __^*oret^.ra*usi___E»»_,1_oiooivíivfísi*«'*««»M«»TOn!ae*rí.^^

COMUtfO-, iis:a reniirtlçãó expediráias-pelos seguintes paqiictcs:
Jloje:

. BoiMiiia, nara Paraná, S. |."raiiciscr>, 1nanopolis c. Uio da Prata, recebendo ipressos ate ds 5 horas da manhã, ,,, , -'
para registrar até ás 6 horas de lioicartas para a inferior até ás si|e, ideni ide«-«ini porle duplo u para u exterior ai«
- ItatilM, para « 'Bahia, i«,lnci.iú,«.aoeaeao, recebendo impressosnoras da manhã, i-.ut.-n mm repas 6 lioras da larde dc hoii «¦o interior r.U- As 8 11.-, i!,. 

'•¦ «
porte duplo até ás 9 horas.

Aitmnliã:
Contara, para Dalcar, r,ii«boa

recebendo impressos alé nn nu
ni.r.-i o exterior nté á 1 (!a |an|t. «¦ ,,|,i
para resistrar até ás 11 ,!a manhãllnncma. paia l\irana_üA c Anioiiin.icehc-ndo impressos .-ité ás S horas d-i 111canas paia o interior até áa H i],', i.|«.--
porte duplo até á; o e objectos para reciMe ns d d., tarde de hoje.

Garonna, jwr.-i Santos : kio da Pratocçhcndo impressos até ás (, horas daíilia, cartas k, :, o Í ti terio. até a** íi i: .>,«0111 pcrlu duplo c para o òxterior até¦; objeclos :„ r.i registrar até ás (, da :
de íiojtj.

Byron, para Uarháclos 1 Niliendo iniprcssus até ao r.iciu-c<i exterior .-i!é ú 1 da tarde .registrar alé ás 11 da niauhá

li

II.-di;

Yòrk
ÇMll.l

tlijetin

-ICIÕ "
a

apbsí-as: «1 :.|g-'?ooo.

2o parco — ''Cosmos" — 1.609 metros. Prcniios: 1 :joo? c 2.10S000.
E1ÍGAS0, 111., ai., 3 an-

nos, por Myian c frigid,
do sr. F, S. Serantes. Do-

mingos Ferreira, 54 kilos. i«Pajonal, Araya, 55 I«-
Sicilia, Dinarte Vaz, 33 _. . . , 

*"«
Envçr-Piichá, P. Zabala, 55 k. . . 4'David, 1, Rodrigues, 55  S*Alliado, A. Fernandez, 55 k. , , . ffNão correu Zésinho.

Ratcios: Pegaso, sofiSoo
2!$900,

lempo: 105" 2I5.¦Movimento-dc aposlas: 1

Rio, 1 de maio de 1916.
NOTAS UO DIA

Hoje, ao meio-dia, deverá realizar-se a
asscmbléa ela Câmara Syndlcal dos Corro-
lores de Fundos Públicos c á 1 hora da
tarde, .1 da sociedade anonyma "Casa I.cu-
zinger-,

dupla 34,

5«Ji?ooo.

1.C0

Iniciará o espeotaculn um hellissimo drama de aventuras e de mi-xao, superiormente mantido em 3 LONGOS actos pelos bolos artistasitalianos Paulo Ber-ettl, Olga Benetti e Alberto Golfo que reprel amf^iw grito na mtr
romanco voridico extraindo da vida moderna cruel

AVISO - Este l-rogrannna serd cxSübiclo
SOMJCISXJB 3 JUXAÍS

'«¦itiitiu.iiiiiM».»^-,^.!,.^^..... müTáinMi .in,,,, 
,1 ;, „; .,E ainda veteis mais: - Ua» visita & Maior Fabrica dos EstadosUnidos: A. Natioiial Casli Fleaister, consldaraiia¦raodehr»_ (7.500 oporarios). consmei«ida

Quinta-feira - A lind^loíra Mlle. S_Ivaire,'na Conto' Bretão
A GrOLL,A A.*f2ÜL, m

.1° parco —- "Itamaraty -- ,.„.,.
i'OS. Prêmios: 1 ::iooS c 2C0S000'

ALL-KICIIT, m., ai,, 4annos, por Périclcs e Acc-
vateness, do íjlud Capital.
Domingos Ferreira, sa k.Pierrot, A. Fernandez, e^ „

, Alias, A. Olmos, 52 _, . .* . 
'

l Flamengo, 1'. Zabala, 51 |_ 
'.

| Rateios: Ali Right, 32$ooo.
! (Ali Right c Pierrot), 14S100

(Ali Right e Atlas), 25?5oo.
tempo: 106" 4I5.Movimento de apostas: II.-43o?ooo

*
•<" parco —

ir. 700 metros
11 Sooij-uuq,,

HEBRfiA, f.,

«j me-

As companhias «lc tecidos Magecnse, São1'clro dc Alcântara. d_nho de Sapopetnba
b, Pedro dc Alcântara c Industrial Minei-
ia iniciam hoje o pagamento dos juros dc
teus ttcbeiiturcs.

Cc.ngica ,.'.,-,
Alpistn nacional. . ,
J^ita estrangeira. ,l-.ircllo do trigo . .
Amendoim cm casca.
Trcmoços
J.ivilhas estrangeiras;
lubá de milho. , .
Tapioca nacional, , ,
Polvilho, idem, , ,

.io$uoo a .i6$;oo
jijfnoo a 58*000

Não ha
8S000 a 8$Goo

26S0Õ0 a 2S$ooo
i_?uoo a 15S800

iiojooo il I2Ü$000
Não ha

.js?ooo a 538000
31JÍ1100 a 08Ç000

Dupla 13
dupla 34

17 dc Setembro"
Prêmios: 11500$

EMPRESA DO CICLO THEATRAL

aâ íc™":nM\ Wrtuwieía dc operetas de
d off» """, l>',cvn P*it0*- Cre">"«*'«

dfbUoaS,1J,uSrCÍ,"lnd0 °° ""bli- «SS
c«ta'"J|',-,r?,. "eí''3 q1"' <k fa dois í**" aesta parte vem representando no Palace-llicatre, perante grande concorrencl n
"ivíucc";' ,,™C, t'"- dclifí"-">* coro a1 in ccza dos dollars', n lindíssima opere-. de I,co Fal, que é sem duvida, dentrea operetas modernas, uma das nue noasuem mau _„_, c encantadora pTrtitura

faz

A PEÇA UE HOJE, NO .CARLOS
COMES

A companliia italiana dc operetas >tr.rc=c.l-««iss, apresenta-nos liojc mais uma noviila-«c, que e a r«flre^elllal.'ão da opcrela -- JIcticc.icrc delia Uma, completamente novatara esta capital, tendo sido representada,
0«..a primeira vez r.o llrasil. por cisia com- i"«"iico. a upanliia, uo Uiçatro Apollo, de S. Paulo, onde lavei, como otoi muito a;i|iiaiuli<la.

JI cavalhifc delia I.vna, cm tres actos éorip.ial dc Cario Viiiolo c musica 
'do

uiíc-siro Ziclirer.
9?ra. W6'8' desompenlia o papel de flíoii.ca (.omclicr, estreando o primeiro tenor Vn-Belo Ue Carli, no papel dc Borone Sikià cluift».
Ii' o ECRilinte o entrecho do // cacaliercdelia Lima;

¦ "O viuvo inillionario americano Coniell-r,e uni lyiio uiiiuo original, As suas execn-I
jfrtcitlades Chegara .-. ml ponto, que. pira seimtrciduzir e sc impor á lioa soe' ' -

ilense, organizou, entre outras

VARIAS NOTICIAS
ICstá aniumciada para o pro.ximo dia í,stxta.fe ra, a esiréa, no theatro I.vrico dacompan ua de opera lyrica Kotoli S 11,1 orocompôs fl lo magníficos elementos, e que cm

g' V 
lu "i2 bnilianie temporada, no tlieatroB. jose. A opera escolhida para apresenta-

,.',?' I' ,'""' " el-ra-Prima do mimortalaestro Verdi, sempre preferida, desde «niouma companhia tenho elementos competentes•ara uma cabal interpretação. Para tal, está
pein apparçlhada a companliia Kotoli _ üii-lo.o, que dispõe ilo um invejável núcleo dcartistós «piilaudidns já nas primeiras scenasnn ntiiaes, e outros que virão a ser, dentroem pouco, verdadeiras notabilidades, desdeQic se aiiresc-ntera ao beneplácito do grandepublico. A interpretação da /lido será no-

L'n', ^' Pao'0, e, segundo

"GAKONNA" 
G.UIAXTIDO

1'ELA POIilCfA

O comniandante do paquete francez(jaronna .pediu hontem á Policia Ma-ritima garantias para o pessoal da cs-tiva da companhia a que pertence oreferido vapor, para que pudesse, des-embaraçadamente, fazer o abastecimen-to dc carvão.
Para bordo foram enviadas seis pra-ças <le -policia devidamente armadas cmuniciadas.

1*» gB)*».a

«o» nforma pessoa da mais alta competea-me imparcialidade. Elvira Galeozzi, quecantou a protagonista de Alta. 26 vezes sc-í,'.'i-.las, em Ivoma, com delirante applauso,ara 110 Lyrico esse mesmo papel; o tenorDcrgamaschi, que dispõe dc nxcepcionaes rc-cursos dc voz, exicnsisslma e melodiosainlcipretari o de Radamcs; Cario Melocchium. dos melliores. senão o mais notável dosartistas de sua categoria, o de Sacerdote;Marturano, o bello barítono, o de Amonas.- tinalmente Rina Agoziino-Ale

ITrinoz1

-.._  »»..,« •»Kv««mi**nic*'S!0( O--.—. •; ¦ ¦•.—, i'".« oci ue-imiii-r-.j. senu.' de notar que esta ultimae sc impor 11 boa sociedade, vien- olem de cantora illustre-. é ima actriz mStamroii. entre, outras coisas, um ! Kmiica e uma mulher Iiiidisslhia, reqjilsiti_

" oe ErnesToôouza
Tom ico

OOS NERVOS
NEURASTHENÍA

/AAO HALHO

JJoNieooo Estômago?'1' DYSPEPSIA
ENXAQUECA

Tomco
00 INTESTINO
EMTERITE
£M l/EHICL/LO CALMANÍE

OE MELISSAEANIZ

__j_rr_l__S__B

GRANADO a C. -
¦¦a» «fc-C-f»-

1 de marjo, 14.

—_., «¦ -j.-^uh, «-ini. ui.iiiib coisas,.c-ninile baile, mandando, como convite, a essenciaes do personagem que vae imerarc.
çatla um dos convidados meio bilhete de lar. lim seguidas arnlicoc sè aiirelcmTmil marcos. 0,i mesmos convidados deviam rão os restantes c raaSffi elemenm» onírçi.rar a outra m«a,tc cor-espondeute ao os intclligemes crapSiarios ÜotJfiTBUlorobilhete, «10 oprcõeniar-se r.o palácio de Con- conseguiram reunir, á custa 5c um erforeó

n. -„i ¦ j ci.orine c ile oxtraordiiiarios encargos°....™!!'°°1,"P de8c)' .8*".r'iz'1-:.« "inste . Vão, cmfim, rcencçlar.so .os bella' noites\j .'.uiiiHi.uii' ucscj.i euiLiinizar
de casamento dc sua única filha Bianca oom
l'ick Asilior, iovcn ameiicauo, muilo rico,
porem limito imbecil, a quem Confellcr cs-.lolllell como genro, com a nrtmicssa delle
lhe vender as minas de [tclrolcn quo possucua Aineritav depois dc realizado 9 casn-
tücntOi

Iliane.1, porém, conlicceu, numa temporada
de banhas, cm Odcssa, o barüo Nilii, demo-minado o Cavalheiro tia tua. pelo modo de

>(, -S l"1-* '* ohfiipiòn ,1 levar. Prestandoiiiiáodos que deve a «eus vellio» tios, cm
,'anç.ida oebde. nãu podo cJaudonal.03, du-
inte as iioras do dia. O barão Niki resigna-' sair i. tMa siSmente durante a noile, cv-.« o cognome aue lhe íoi dado pelosllgos.
iÉ_Te ds car.vididos dc Cr.i.félio.-. figura
>p ,«r.i-z.v -tflraser. a anal «teni todo o in-"**-¦• cm ?:vrjc-ie de fita wbrihha Gemmy,

AOS INTERESSADOS

. , 
' 

A Rccubedoriu está rosti*
tuíndo

Xa Rccebedoria do Districto Federal
c-£ta 3c procedendo ao pagamento dasrestituições operadas pela verba "Rc-
cena a annullar" c, bem assim, as re-liitivas á verba "Reposição c restitui-
çoes , do exercício de 1914.

Essas _ pagamentos serão cffectiiados
ate o dia 31 do corrente

 ¦»¦ » *-*»*tt>

de arte. qut pareciam csquividas iá. O tliea.irol.yrit-o lem _ c muito honrosas _ ira-incoes; c dc crer que u companhia que vaefazer desemnoeirar as suas paredes, saibaa cilas corresponder, proporcionando cs--.«eciaculos de arie- une tonio agradam sem."" 
Ã«aS,Sre'f,°Laídavaai' • Appareee hoje, com abundante summario

««í-te ik.«, 1" 
lSaá3áa "cst;' "P,'^' uma c esplendidas iiiustras5ci-., mais um nume....s.aeía theatral, p„os n:csmos moldes «Ias! ro do Jcmol das Mocos, <x utereMantere

"JOItXAL 
DAS MOCAS"

licencias congêneres da Eerropa. Eisa aceu-cia. ouc lera como director o sr. S. Ferraiot,conhecido lioniem de theatre. íuncclonará no
•alio dc um iornal, da avenida Rio Branco.Ali oncontra.-io os freqüentadores de tliea-tro os bilhetes para todos os cspcctacnios quese realizarem nesta capital. A agencia rece-ue m«'-mo at«- as cucocuiienilis por tel«>i.iiono c remette-as á domicilio. A agenciaHieatral meumbe-sc do arrenjar tlicalros tSilocv v---., csncci.r.iloi c encertos lira-

._ — ^....-, .«»É .«ivçiw, a iuirr___:iT::c rc-vista iiimizenal, fundada pelo commandanter. A. Pereira.

.«-?'»/?"¦ i° í11"™,*™ «Ia edição dc hoje :O Noivado de Helena" de Antônio Tor-res; uma visita as moças do trabalho (ins-t.-intatieos dc fabricas, altlicri, etc) cm lio-menagem a data de i« dc maio; variedadeso chronica de modas; campeonato de "Lawu-
tcnius ; concursos sportivos! uma infinidadi

A FÚRIA DOS "AUTOS"

Uma senhora vlctlmada ao
saltar de um bonde

Ilontcin, á larde, uma senhora, queera passageira dc um 'bonde «Ia JardimBotânico, ao saltar do mesmo, na ruaMarqtiez dc Abrantes, esquina da tra-vessa Marquez do Paraná, fcl-o inipru-
dentçmente pela lado dn entreliulia, do
que lhe sticccdcti ser pilhada c mortal-nicnic pis_d;t por um auto que passavana oceasião.

O nnío, que ern o de n. 49, linha adirccc-ão do motorista A-nnibnl Chaves,
um profissional conhecedor do seu má-tier, e cujos esforços para evitar odesastre foram patentes. Dada. porem,a franca passagem que lhe offerecia acoiura-nião da linha da Jardim, todosesses esforços foram inúteis, devido á
velocidade que seu carro trazia.

A infeliz senhora tinha 50 aunos pre-sumiveis, calçava botas dc couro ama-rello c vestia saia branca listada de cs-curo, com bluza rosa, de sntpicos pre-tos. A Assistência, chamada loco. man-ciou ao local uma ambulância com odr. Raul Slartim, que trouxe n victima
do desa&tre, já agonizante, para o postoda praça da Republica. Ao chegar ali,vciu a desconhecida a fallecer, o que,alias, era de esperar, visto que o ouíolne passara pelo corpo, produzindo-lhcdiversas fracturas c contusões gravissi-mas.

O chauffeur Annibal Chaves foi au-toado em flagrante pela policia do 6odistricto, sendo o cadáver da victimarecolhido ao Necrotério, onde até ánoite não (havia sido reconhecido.

S. Martinho do Porto
Casa especial dc peüsciueiras & portu-gueza ABERTA ATE' A UMA HORA.

JWJ»Wnetes para familias —RUA DOSAKCOS N. 3,

. (i an-nos-,, por O.pposer c Er-
cblcs, do Slnd Lyrico. Di-
narle Vaz, (ii k.. t'J.astroquet, D. Ferreira, 53 _, , , _.Parade, P. Zabala, 5, k, ... . . . 1-âlanalva, A, Fernandez, 50 k , j<Ratcios; llcln-ca 22S100; dupla 1*

20?O00.
Tempo: 111" jj5.
Movimento de apostas: ij:gõi$ooo.

5o parco — RIO Dlí JANEIRO —
1.-00 metros — Prêmios: 1:5008000 c
300^000.

.VANDKRBILT, rn., tor-dillio, 3 annos, pnr Polar
Slar e lialai de Crin, dos
srs. Aguiar _ Souto, Do-
íningas Ferreira, 55 1,-.. , 1«Oniatinho, M. Michaels, ?'|k -'"Pontet 'C.-inel, A. Olmos. 55 k ,Buenos Aires, Le Mencr 53 kOtancr,.P. Zabala, 54 k.. . . . .Aragoii, E, Rodrigücz, 54 k. .' .Rateios: Vandcrbilt, 

' 
33^000:1^. 64?5oo.

Tempo, 113 ".
Movimento de apostas, 16 '.8ss$ooo,

d° parco — DR. FRONTIN — 2.000
metros — Prêmios; 2:000? e 4oo$ooo.ZING.VRO, 111., zaino, 5annos, por Diiincford 

'e

Ajantia, do sr. A. Siquci-
ra, J. Coutinho., 52 lc. , ,'Calepino, D. Ferreira, 52 i.-. . . . 7."

Sulião. I.e Mener, 53 3."
Goytacaz, Cláudio Ferreira, 49 k. d."

« 3.°
. 4.0
• 5-°
. fi."
dupla

EMPREGOS DE FAZENDA

O conmirso pnra «icentos
íiscaos de consumo

_ «\'o concurso para agentes fiscaes doimposto de consumo no listado do Rio
de Janeiro, dos 47 candidatos que se
siibmcttcraiii á prova escripta de fran-
cez, foram habilitados 43.

Amanhã, serão chamados á prova oral
de francez os candidatos abaixo liabili-
tados na prova escripta da mesma ma-
teria :

Jonalhas José de Castro Rabello,
Josc (Martins Pinheiro, José de Castello

Rateios: Zingaro em 1", 25?; dupla
3-1. 35S000.

Tempo. 153 215".
Movimento de apostas: i6.'509$ooo.

;• parco — DOIS DE AGOSTO —
i.fiog metros — rreinios: 1 :.-ooSooo e
-'4o$ooo.

ESPA5SA, f.. 5 aunos,
por Marcovil c Permia, du
sr. Valero Puyeo. E. Ro-
drigues. 50  r.o

\*yon, P. Ziliala, 51 7."
Sicilia, D. \raz. 50 3'»
Iinage, C. Ferreira 50 4,0
S. Ulpiau. R. Cruz. 55 5]»
Fcniaiio, J. Coutinho, 55 k. , , , 6.°
Palalam, D. Ferreira. 55 k. ,¦<*, . . j>Trunfo, A. Fernandez. 50 k. ... 8.°

Rateios: Espniía, Siíõon: dupla 14.
126S800. ,J

Tempo, 107 4!s".
Movimento de apostas. i4:i;-4$ooo.

FICOU SEM A CAHTEIRA

ASSEMDDíjAS CONVOCA UAS
Companhia Rendas e Tiras Bordadas "Dr.

1 rimtin", dia 2, ás a horas
. Companliia Força e I,uz dcTalmyro, dia 5,u 1 hora.

Jíauco do Brasil, dia <>, á- i hora.
Companhia Industrial Sul Mineira, dia10. ao inèio-dia.
Companhia Rendas c Tiras Bordadas "Dr.

«iiiiitin", dia 11, ás 3 lioras.
Companhia Administração Garantida, dia15. 'io meto*dÍa.
«Sociedade Anonyma Fabrica Ilurliniann,

dia 15, a 1 hora.
Companliia Industrial Santo Ignacio, dia15» & - hora.
Cooperativa '.Militar do llrasil, dia 15 ás

S horas."A Sul 'America", dia 15. ás 2 horas.

REUNIÃO Í)E CREDORES
Fallencia de M. C. Ivspindola, dia 2, á1 hora,
Fallencia de Adriano Lúcio Caetano da

Silva, unico responsável da firma Adrianol.ucio ie- C„ dia 2, ii i hora.
Fallencia de iNuilo Castcllões & C, dia4, «ti 1 hora.
Fallencia dc M. K, Mag-dliãcs dia 4, á1 hora.
Fallencia de Silva Nunes & C„ dia í, á 1

hera.
Fallencia de Fausto José Pacheco, clia C i 1

hora.
Fallencia de J. Caetano dc Oliveira, dia5, a 1 hora.
Fallencia dc 1„ Soares Figueiras, diait S 1hora.

CONCORRÊNCIAS
ANNUXCIADAS

Estrada de Ferro Cenlral do llrasil, parao fornecimento de trucks e engates, dia 2,
ao meio dia.

_ Directoria Geral dc Obras e Viação da
Prefeitura, para a construcção dc unia mu-
mlha na ladeira da Real Grandeza, sobre
o tunticl velho, lado de Botafogo, dia 4.as 2 horas.

Directoria Geral dc Obras e Viação daPrefeitura, para a construcção de uma mu-r.-.llia c passeios ao longo da nicsnío, narua José de Alencar, clia 5. ás 2 horas.listrada dc Ferro Cenlral do llrasil, parao fornecimento dc sobrcsaícntcs diverso.»
para carros, dia 5, ao meio «lia..

Repartição <le Águas e Obras Publicas,
parn o fornecimento dc soo toneladas (dc1.000 kilograiniiias), de tubos de ferro fun-
d do e 45 rcgiitros de corrediça de ferro
fundido, para canalização de acua, dia S,
.io meio dia.

Directoria Geral dc Oliran c Viação da
Prefeitura, para illuminacfio cleclrica, publi-Cf. c particular da ilha de raqueta, dia 23,
á 1 hora.

Kilogrammo

Alfaia, iilcin. ..,¦.; $280 a $100Dita estrangeira . , ?a?o a SaíioMane cm folha . . $.100 a ÇjOuIk.tatas nacionaes. . 5200 a sj'100
Manteiga dc Mina». . 2^,300 a 2Ç700
Larnu de porco, do Kio
, Grande Não ha
Dita do Paraná c San-
, ta Catharina, . . NSo ha
Toucinho 1Ç000 a i$200

_"-.', Co kilos
Banha dc 1'orto Alegre,

lata.de 2 ks.. . SjS.|oo a S;Çooo
Dila idem, lata de 29

kilos ...... S7$ooo a 88$8oo
Dita da I.aguua, lata

grando "8$ooo a ço$oooDila de llajahy, lata de
a kilos 91 $.100 a 92^400Dita idem, lata de to''ilos 90$ooo 

a 9i$aooDita dc Minas, laia dc a
kilos 74Í4O0 n ?6$8ooDita idem, lata grando ;3Íjoo a 74S400Lingua do Rio Garncle i?soo a 1Ç600

Cebolas do Rio Grande,
,.cento 2$4oo a 2$8oo
vinho do Rio Gran-

dc, pipa iCo$ooo a i"5$ooo

Preces j-ara lolcs:

,  * ••*-— «apv-.ti.ru9, unia iniimaatxc ,*wa« «w*"ini** rnuieiru, jose ue v-asiciío:- : nda mundana, o a canção pátrio- Hranco, Wenceslio Lima da Fonseca e-Man:, ih Foule". I I".-,T.ucis6o Machado Borges.
tica portiiçjii

O dr. T ranquilino Verne i hospede
do Palace Hotel, 110 largo de S. Fran-
cisco._ Hontem o dr. Tranauilino saiu a
passeio pelas ruas da cidade. Quando,na Avenida, procurou a sua «iarteira,
para cffectuar um pagamento qualquer, "¦«" ««««"««o, csirang.
paro cffectuar um pagamento qualquer D''0 ••uncndolm, idem
não a encontrou. Fora roubado o dr I !.'.',? fradin*1». 'dem. .
Verne. Sem perda de tempo correu elle mi amarcl',0 *>¦ trrM
ao ,• districto onde ,e 

*nueixo_" 
Sna I ftâfSfôJtig?'. \car.-.ia continha 2 contos de-réis. , Dito amarello. do Norte

CENTRO OOSMEROUIi DE
OEREAES

Cotações semanaes, de ncconlo com n rc-forma approvada cm asscmbléa gorai dc 22
dc setembro dc 1009:

Mínimo Máximo
roo leilos

46$7oo 5.i$.l°o
40$ooo 43$.loo
33$.loo 33S700
3o$ooo .iiÇ/OO

3o$coo a 3GÍ-00
2«j$70o a 33$3oo

Nâo ha
Mo ha

40$ooo a 4i$7oo

Arroz nacional, esp. ,
Dito idem, superior , ,
Dito, ídem, hom . , ,
Dito idem, regular . .
Dito idem elo Norte

branco. ......
Dilo idem elo Norte, ra-
jado

Dito agulha, estrangeiro,
dc 1" ..... .

Pito idem, de 2* , ,
Dito inglez

Farinha dc mandioca,
de Poilo Alegre.

Ciossa ..,,,,,¦

Fspcci.-.l. ,..-.,
Fina , ,
Peneirada. , , , , ,

Varinha de mandoca,
de Laguna;

Grossa
Feijão dc Porto «\lcgre
Dito idem. da terra. .
Dito idem, dc Santa

^ Catharina.,Feijão manteiga, nac.
Dito de cores div.. idem
Dito mulatinho, idem. .
Dito Amendoim, idem. .
Dito branco. ídem . .
Dito varmdho, idem. .
Dito enxofre, idem . .
Dito branco, estrangeiro

CARNES VEHDES
Foram abatidos hontem no Matadouro deiSanta Cruz para o consumo desta capital

5.39 rezes. - 53 porcos, 26 carneiros c 30vitellos.
A matança foi feita para os seguintesnjnrciitinte-3 ;
Cândido Flsp. dc óMello, 50 rezes e 2

porcos; Durisch S C, 17 rezes c a car-nciros; Alexandre Vij-orito Sobrinho, 3 por-
ços; a. Mendes & C, 53 rezes; lama ««i11'Ulios, 50 rtzcs, 5 porcos c 8 vitellos ;1'rancisco \ . Goulart, 74 rezes 23 porcos,3 carneiros o io vitellos; Cooperativa Sul«.« ínci.-a. 21 rezes; Cooperativa Oeste de«viinns, 11 rezes; J. Pimenta de Abreu, 25rezes; Oliveira Irmãos í; C. 8; rezes, 11
porcos c s vitellos; -Basilio Tavares, 25 rc-zes c 4 vitellos; Castro «4 C. 14 rezes;Cooperativa dos Retalhislas, 22 rezes; For-
Unho òi C, iii rezes; Fernandes & Mor-
condes, 7 porcos; Augusto da Motta, 2rezes, 21 carneiros e 3 vitellos; ],uiz Bar-bosa, 41 rezes; F. V. Oliveira & C, 11rczçs.

Foram rejeitados: 2 rezes. 3 porcos e 1carneiro.
Foram vendidas cm Sanla «Cruz : 34 1I4rczçs. J' IH
lim S. Dioso venderam-se: 502 3U re-zes com 125.604 kilos; 5 porcos com 3.528ki os; 25 carneiros com 428 kilos; 30 vi-tclloj com 2.46S kilos.
Vigoraram os seguintes preços :Rezes. , , , . «„¦ ,* •- ri/O a¦lorcos ,1". „
C« 

t • ¦ » ií--*o uarnelroa ....
Vi,cllos  $Goo a

ÍSoo
i$35o
i$8oo

?8oo

Não ha

32Í400 a
-iri 100 a
,1O$O00 ,1

32$900
31S600
3o$:oo

23J.M0 a
aCírno a

Xáo ha
7$soo

i6$7oo a
2.1J300 a
20S000 a
21S700 a
26$700 t)
36S700 fl
-o$ooo a
34J300 -...,--
P5$boo tióSoon
«i3$8oo oiSooo
42$ooo 4.1S0Ü0

ESgon 11Sooo
I2Í100 1.'...-,.,
?$400 loteio

N'oh-1

23$300
^6Sroo
30$000
25Sooo
.toSooo
38S300
235300
--$300

MANIFESTO DE IMPORTAÇÃO
Pelo vapor nacional "Itapema", dos por-tos do sul — Carga recebida: 150 cai-

rtírn. II b,"'!1' 2°7 9aCC0S 'lc feijão, Í4ditos de lenti.has, 17 de polvilho. 787 far!dos de alfafa c 10 caixas dc conservou áorcem; 300 saccos dc farinha ,00 de a pis-
eiiolas adCour';.CÕbCllOS cs5° °*™"<eeeoiuS. a Louto O.lío rCSteaS de relmlic.e 33? saccos de farinha, a Prua T cs
,'t_|* i ' «l« deSsa?a,ne,e!.

de n_ _ 
'n 5irím$S\ ,d0 ™1«* « 6

de S 
", 

p 1"• ,Wal'*l«l S«8o saccos'««jão, a Guimarães Irmão; 50 caixas

iii -,- J-m'l<); «S quinios dc vinho -1

SS™i*clA^ç* %^"* '*«¦
di* farlnlm ., f> r>" ,,' lsla; 3co saccos
arroz a «ii C 

,p£?n'8"10i '-0 *¦''»* dc
nho"\"F^MouVof sT-zV^f de vi"
a C Mourão;0 _f rjuíio^ilaíl^^-o100;A. Torres; 2 saccos dc cera 1 <i P„

fa gS«? 2a'?=?í %"%£ *»&¦

idef . ciTA$r°tâ5l° «tt
ff*x-ráfe>tós,íjs
de ovos. a I P c"?, """s; ,'1 ™xa!s
marmcllos, a «Mi-juèl C 5 V011""c5 <Ie

.!,I'âi„rír]na__*'l'^-' ."S«I America".

d,,'*".;.1! 
V"P«"r IBal-i<»*1 "íris", dos portos

T%% %mm£ " tiaM..* ^^o- ~

leio vapor iiorucgucz ''Coaiela" ,-Chrisiimua; c escalos - Carga ree i,l.|'i0.100 barricas de einieiilo, a Ilolm n(. !¦•U2 rolos de papel, ao ".Iornal do llrasil"1-'li. ao lnipai-cial"; 35,,, no «corri.io ,,'-Manhã ; 222 «1 d,cvy l,citc;50 caixa- ,!¦•bacalháo, a Teixeira llor_cs; 50, .dim-- ,0. I,opes Silva; 50 ditas, a «Oonçalrcs 0,111-pos; 50 ditas, o Caldas Uastos; 1;,, .il-.i,a O. Albuquerque* so dias, a Ulloíêra ,v C •
100 duas, a Sarainago Franca; 10-, dita-. «P. Carvalho ffc C; 50 dilas, a ,\lbiuo Cn-ii,pos; 100 ditas, a O. l.opcs Silva.I.cu _v. F, Central do illrasl! — C-.r,,-, 1-.cebida, nimitciga: 80 laias, á ordem; ,|,J, aÃmarantc; 20, -, O. Ribeiro; ,, a C lia- .
e; so, a Kiemberg; 3, a Fritz"; 10, a \V.r«.bicçk; s, a S. l:,uail,ii«!a; 3, a \v-.„,|tlr'.1, a casa H.inc; 21, a A.l. Schinidl; 10, .'limo Upes; 10, a Corrêa Kibciro 72 aDamasio; 40, a II. M. Velge; 42, „ Si-queira Veiga; fi5r ,-, ,\1. 1-. Alves ,. ;,losc Salomão; 30, a C. Uastos; -. a I.obatn'lhos; 30, a Cliavcs 'Gomes; 2. a S LimaRibeiro; 28, a Coelho ,\,_. 81. á Compa!nina Ucliciuios; ,07, ., A, |{. Olivcirii; -o,

a Avellar; 30, a M. F, .Alves; , caixa, á«Martins; :1 volumes. .-, Al. Pinto; 3 e-ne-a-
pados, a M. Junior; .1 volumes dc manleiga e rcmieijões, n Cruz Irmão; S cai-xas de queijos, a T. Carlos; 4, jacas, 11M. Saraiva; 2, a JI. Santos: %-', a (',. Ki-bc-iro; 31. a Damasio; 12, a k Rocln- 1a ordem; 8, á T- Carlos; 5, a Ama'11'l-',','ao, a l.ii.-raai-ãcs Irmão; 17,'a C, Ribeiro-n, o Alves Irmão; 10, a «F. .Moreira; 6,a }. A. Ribeiro; 2, ,-, J. Santos; 4, a Tor-res Rego; 3, a Ferraz Irmão; 4, ali -\1-
ves; 4, aP -Almeida: 2, a Santos «Mariz;5, a T. Andrade; 2, a C. Irmão; 12, a A.
Ja .\0"'' ,,4' ,a SlH;a; 'd' " C. V-asqiies; 14,a M. Rocha; 16, a lt, F. Alves: -,.
loao Cunha; 3, a A. Cosia; 2, a A. Frei-
|as; 4 a Avellar; 22, „ l>i„t0 I,„.)(5; ,,latas de manteiga, a A. de .Monleiru; 14a 1'. llonleiro; 15 jacas de carne, á or-nem; 5, a .loao Cunha; 2;, a F. M«oreir.i;
4. a], Simões; 7, ci 01. Albuquerque; 1, aM. Pinto; 21, a Ferraz Irmão; 5, a _ J i-ma Ribeiro; 3, a P. Almeida; 1 n C Piíi-lo; 2, n Carlos Tavcira; 1, a T. P 1'ra-i-
gemo; %, a Cruz Motia; -2, a J.'ComesSaraiva, 2, a G.Xima; 2, a Siqueira Vei-sa; 1, a õl. J. Santos; 120 caixas dc ba-nta, a ordem; 44, n Ferraz Irmão; 1 jacade mocotós, a F. Moreira; 4 ditos de min-dos. áordem; 1 lata de banha, a S. tinia Ki-lieiroí^ 4 saccos dc borracho, a 1. Ferra/;
7 jacas de carije, a A. F. P. 

'Ceves; 
on

jacas de batatas, n G, Ribeiro; 93, aai. Zamilh; 62, á ordem; lio, a R. Tor-res; 40, a Soares .Uastos; 64, a .lulio Cou.'o«_5o. n Marques; 133, a C. Perez; 50,a li. (Alves; 45, a T. llorgcs; 20, a Còu-to; 7, a Justo Pinheiro; Jt a C. O. Pin-to; 23, o C. Duarte; 22, a C. Vasques;10, a Alves Irmão; 66 a I). Kamàllio;100 caixas, á ordem; 220, a Prisla; no, a
n' ,'A1b««lu«rque; 3 jae-ás dc toucinho, aCarlos Tavcira; 5. a J. P. 'Franginli; 'm, "
a Cruz -Motia; 2. a J. Comes Saraiva 16a A .Schmidth; 2, o T. llorgcs; 5, a Fer-Taz lrmao; 2, a G. Sampaio; 3. á F. Sa-raiva; 3 latas dc manteiga, a ^r. Pinto:2. a Lebrão; 4 encapados iilciu, a IJ, I „'bato; 11 jac39 de queijos a M. F «Al-
ves; 33. a Al. Rocha; 17,'n Tones Rico;20, o João Cunha; 3, a «Alves irmão; 16a Damazio; 31, a C. Vasques; 12 r, \.Barroso; 2. a S. Lima Ribeiro; 10. a C.Ribeiro; 4, o Q. Irmão; 16, a I. F, ,\i.
ves; 2, r, A. B. 'I.oug; 6, a R. Barreto;I, a ordem; 1 encapado de carne, u C.
?.. I>:iiilas;_ 1 jaca dc toucinho, a li. Cri-
jo; 2. a 1'. Oliveira; 1 barril de afiar-(lente, a ordem; 1 caixa de lingüiças nleixoto; 1 dita dc requeijão, a D, K-tra-da; 1 lata dc creme, a Iv. Barroso; 1 ce«todo lingüiças, a C. Bastos.

Marilima — 91 saccos de arros, a João«santos; 34 dilos, a Ferraz Irmão: 22 ditosa F. Filho; 30 ditos, a Luz Ribeiro: 7tardos dc carne, a 'A. Barroso: cc--, dito'-,a ?/ Albuquerque; 210 fardos dc xarque,
o, 11. Ixolclceclli; 73 rolos de sola. a Du-risch; 15 saccos de polvilho. a 1'. Mon-
teiro; 50 saccos de amiilon, a C. Pinto;
327 encapados de !.-.pel. á ordem; 1:0 bar.
ris de sebo. a Custa Pereira; 266" caixa*
dc cerveja, á ordem.

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Inglaterra c escs.. "Amazon". .
Rio da Prata, "Byron" ....
Rio da Prata, "Samara"
Porlos do norte, "Venus". . .
Santos, "Mr. Custafc Ado!f". . .
Portos do norte, "Rio ds Janeiro".
Ivio da Prata, "México"
Rio da Praia, " Indiana"
Tortos rio i\ü, "Assíi"
Portos «Io .norte. "«Maranhão". .
Porlos «Io sul, " Moyrink". . . .
C.-lláo c escs.. "Mciico-. . . .
Uio da Praia, "Amazon ....
Rio da Prata. " Deseado". . . .

VAPORES A SAIU

,-.if **8i>*-':

Ri.i da Prata. "Bocaina
Rio «Ia Praia. "Amazon
Natal e esc?.. "Itapema («2 lis.). . . .
Bcrdios e es.'-., "Samara"
Macáo r «"cs.. "Ciirupy
lü„ d, Pois. "Bvron"
Po.;,-.. d., norte. "Brasil" «;.- lis.) . •
Macio «• escs.. "Pirauiíy"
Portos do sul. "Itaponuu."
Ara.:..j'i .- eses.. "Ita.lin.a
S. Fideli. e esc.-.. "Ttixcirmha". . .
Porlo- do sul, "Itapacy"
Antoniiu e escs.. "Arassu.-.liy"
S:c.«'ki,lmo e escs.. "Mr. Custnf Adolf"
(-..- .va e escs., "Indiana'
Ur-c,,'! e eE,s., "Assii" •
Imbiluba e escs.. "Pr.:;,aTi*

V _ _ ________ -^-™"~'***^wwrinw«r-»»«ili ¦¦

í ft*ll - f-v ___



^*ÜP
Goít«.s.yirtuosf._;^Sou2„
Curam hemorrlioides. males do utero,
ovarios, urinas i; a própria Cystitc.
¦lidiii*-iii-l-M-iiliWiwrri-i-TrJ*^^J-t*^***>f jc;a_-_iM(ilaií
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' 
ni iiii "w^y.-y 

-^- •«/?_

0 conselho da Corte de

Appe__ação e a sna-

rosca Knowles _t

Foster
anno,

do

Lloyd
Knowles
2a vara

arl. 83,
i,.,02-i, dc i.»de terça-feira

excluir do

Fm 4 de janeiro do corrente
Peixoto Serra, credor adttlitlido ua

fallcncia da sociedade atioiiyma

Espirito Sanlcnse, .rqpoz contr

Sc 1 .slcr, perante o juiz da

civil, a acção sunimaria

paragraplio 2, da lei n

dezembro dc 19°°. para os

,,.,,1,-0 de credores daquella fallcncia,

..quc rendo oulrosi.il notificação do

Banco do Urasil para não ciilicgar «

& Pôster ou a seus represen-
adiava -'.li dei'0*

o pagamento destes.

O fundamento da acção é o maia gra-

ve possivel ein direito: o dc que o

credito dc Knowles & Pôster c falso,
-foi constituído por meio d. uma ua-

fim dc -prejudicar os H*K'-

da referida sociedade,
ial da causa, co-

oila

V-INI-I-AVIOI. 1«.-ANI)AI)IY DK
NOSSA SENHORA DA ___.__-
Dl. líIíANÇA

MESA CÜ\*JL'\TA
3* convocação

De ordem do. carissimo irmão juiz,
convido a lodo5 os irmãos quc fazem
parte desta Mesa o „«¦ reunirem na
secretaria uo dia _ dê inaiò, ãs 6 i|2
horas da tarde afim de deliberar nc-
gòciòs urgentes já approvados pela
Mesa Administrativa.

Rio dc Janeiro, 2«j de abril dc 1916.
— O secretario', Joaquim da Silva Gus-
mão Filho.

COX.'II «OSSO l.l.NKF.OHXTE
DH. T.ll.ODOl.KO DH SOUZA

Fundado cm 2b <le março de 1005
Sccrelaria — Rua Coronel Figueira de

Mello 393, sobrado
De ordem do sr. presidente,; convido

tõdòs o.s associados quites até 39 de
jun li o dn corrente anno a constituirei..-

em 2" asseiublea geral ordinária,

Farinha Láctea para crianças, con-
valescentes,

debilitados e amas de leite.

TvTsõs marítimos
-_-'g''_'l--l------«ffi-__~^^

de inalo, ás ii» horas.

Ivuowles
imites a quota qw
sitadtl

nesta secretaria.
Ordem do dia: Discussão c votação

do parecer da conimissão fiscal, eleição
_ posso da nova administrarão e en-
tre. a de diplomas honoríficos.

Secretaria, .o de abril dc imfi. —
Joaquim Rodrigues FclippC, i" secre-
tario. Ci- 3739)

Hi BARBâCENEHSE"
sS" ÍM.CUI.IO 1'AtiO NA SF/KIE A, 53°¦ na sriiu; h i; .." na sintii; ç |

São i-í-nviil.il'.'- Iodos os sócios 1'rimeiros
paça com o tim «ie _>.«*."«•-»' .-—" Contribuintes dn sírio «le 10:000$, inseri-
i..ti<_ credores da referida societlaüe. n nlí ,, ,ic „OV(.,„bro ,ic 1914. da te.
Hinos ci-iloics ui i.c i]c M.000$i -ln:críuiüS ;.,.i ,0 de «ie-
A low-a petição inicial ua cau- ..,,,„;„.„ (i_ „,,., _ _a sé-r«. dc .ik-.oiiS,
niiosainente documentada, desnuda I0U.1 insc ;,„„, „,_ ,. (!lí i;,llt;r„ ,.if. .,,,. _
quosaineiiic irata, mandar posar, ik-i.tiu tio prazo dc 30 dias;
., destacada marosca. isao sc 1 1 ^^ ^ pfamlt áM< ,,, sídc oll
mortanto, ahi de um processo prole a- Uauntieiroa Locaes, as quiuitias respé-

„n«li. nie desarrnzoai o, et vãmente de sete, quatorze, e trinta mil
rio, dc um cxpciii-.nlt acsari». .... (.Sooüi 14$lmu _ -„j„uu,. l|U0ias ,|_-

recurso dc chicana paia apenas v;,|a'3 ,,_-i,,^ falecimentos dc nossos conso-
1 -„i.,„-iitn dauuelle di- cios, li. liaria da -atividade ("arraud, oc-
l_.amam>.*ito uaquuic u^ | ^^ m. c.,lc|lol.ir._ Estilll_ d- J5.lhia;

«ie um
embaraçar
nheiro. Peixoto Serra esta

cio dc um direito legitimo.
IÍ é

'íoi

110 exerci-

anula

lal
fal-

preciso quc sc no.e

decidida, dc merilis, cm acçiio al-

gu„,a, fundada no art. 88, paragrapho
.. da citada lei n. «.o*., a legitimidade

d'0 credito dc Knowles _ Foiter. "-

únicos credores que lhe* moveram

acção para os excluir da referida

foram 1'rancisco Leal & Comp.

foi aiiniillada, n!) inifii. l'or
do desembarca-

o que

.'.,..!. a dizer que ficou intacto o

mesma, porque nao lin

quando se anmilla
.,.;-, o processo dc uma acção, não lia

sobre o olijecto delia.
tivesse havido

Kstado
li. Maria Messias de Oliveira, oceorrido
cm Tiiaihahii listado de K. Paulo e l)r.
laitz dc Ulivcihi l/ms de Vasconcellos,
occorritlü n. Capital dc S. Paulo.

riarbiicciia, 15 de ahril dc 1916. — A
Direciona.

lencia
Mas essa
uma torpe molecagem
dor Torquato dc Figueiredo,

ii» ale ti d
merecimento da
quem não saiba que,

decisão
Mas, quando mesmo

i-l decisão, dands ganho de causa a

..iiowk-s Si Foster por não terem Fran-

ci.co I.cal & C. provado que o credito
impugnado era false, doloso ou s.i.iii-

lado, oulros credores não ficariam pr»-
vados de lhes intentar a mesma aceno
sumiünria, sob os mesmos fundamentos. .iwfhu»
-,1'orquc sc aquelles não tinham provas (SI;cçA.O DE k\li'UiESTIMOS SO
liastaiites dessa simulação, desse dolo, BRE iiKXliiIRES)
«íessa falsidade, estes poderiam pos

I.K.A DO COai-tlEliOlO
A Directoria da Liga «lo Commercio,

devidamente autorizada pelo Conselho
D|t lüicrativo, convida us sócios desta
instituição, bem como 03 membros do
comniercio desta praça que apoiam a
chapa Raiiialho Ortigão-Othon Leoriar-
dos, a ícutiiieiii-se cm sessão plena ter-
çn-feira, 2 dc maio, íi 1 hora da tarde,
no salão nobre da Associação dos lim-
pregados no Conunercio, para tomar co-
íihçcimciilo do prograimtia e prestar
concurso valioso ao tiiuniplio das idéas
e -dos actos nelle compreheiididos,

Na impossibilidade de serem pessoal-
tnciiie pioeurados tudos os membros do

j comniercio e sócios da Liga, ficam na
I secretaria listas desde já á disposição,
1 pura receber as assignattiras dos que ap-
I provam esla iniciativa.

; CAIXA ECONÔMICA UO IÜO 1)10

Nenhum credo: c cxcluido do excr-
1 icio de tal .".cção pelo motivo sineiilnt*
«le que outro já o lenha feito. A lei
confere, a cada um, um direito atilo-
1101110, cuja efficacia, cm juizo, depende

das provos quc offereça c das

PRAÇA DAS MAMIl-^riAS
ENTRE OUVIDOR li. ROSÁRIO

LINHA DO NORTE
- O PAQUETE

Sairá quarla-fcira, 3 de maio,
ás 1- horas, para Victoria. lia-
hia, Maceió, Recife. Cab.dello,
Matai, Ceará, Tuioy.-i, Maiáuhão,
Pará, Santarém, Óbidos, Pariu-
tins, Ilacoatiara, e .Manáos.

LINHA AMERICANA

1 ieJaneiro
Sairá no dia 20 de maio, ás 14

lioras, para Nova Yorle, esca-
laudo na Uahia, Recife, Pará c
San .111:111.

LINHA DO SUL
O PAQUETE

SÍRIO

'!S_^__B____l_^I^S';'';:/:-' *.-.." -ir
Roupas brancas* para.sánftoratste hómeüs. .¦Roupàts-'oé csussa,i$3sa,
camisas!'' B&tâhofèt e •

133-AVENIDA RIO BRANCO-133 MIS?(E__.CI3tv__tAx.) '¦¦2_._ssr__i
rodos os artigo- desta casasao vantajosamente co- Ihado. «

nhecidos não somente pela -tua auperiorildade. como Punhos e collarínhos
pelos seus x3reÇos. que desafiam toda concorrência. etc, etc. .'

NI ii 161)1 iilDl PIni
Companliia de Loterias Nacionaes do Brasil

Eaíracçoes pabilca_ sob a fiscalização do governo federal
ás 2 U2 e aos sabbados ás 3 lioras, á

RUA* tfl@CO.aBE 0£ ITAB-.QSS.&HY BI. 45
HOJE HOJE i Ã insBRÜiã

ACTOS FÚNEBRES
Alfredo Gomes Vianna

¦ Jestiino Sainarãq e sua familia,
convidani --eiis parentes o aniiso.í

334-8'

30:
Siiiiá sexta-feira, 12 de

para Santos, Paranaguá,
maio,
Auto-

nina, São Francisco, I_a.j_.Kyj l'"lo-
rianopolis, Rio Grande c .Monte-
vidéo.

LINHA DE SEKGIPE
O PAQUETE

Amanhã
33- -n-

.6:
1'or $750 era inteiros Por 1SH00, em meios

SABBAD Õ^Ô DO COR RENTE
A'a 3 horas da tarde—300—28

100:000$000
-Por HíHi.or» otti ileclni-.íi

Gran.e e Extraordinária Loteria para S. JOÃO

Sairá ijr.iiila-feira,
ás i5 horas, para

11 dc maio,
Cabo Frio,

mmü
RODA DA FORTUNA

apenas
'razões jurídicas cora 0,110 o

liaritr.
Quc direito, pois, linha a

«Ia Corte dc Appellação de
)¦'.'-¦/. de primeira instância
. fiecíivo o pagamento do

sai! i.t mn-

2* Caniiita
ordenar ao
íj\ic fizesse
credito de

¦ Kiuuvles & Foslcr, independentemente
,'a iulerposicão de qttacsqner recursos
111 iiíi propositura dc quaesquer acções?
1.1.u- direito tinha dia de tolher a júris-
dicção contenciosa desse juiz sobre tua-
leria «iue é, origiiiariaincnle, dc sua
competência, acerca dc cada pleito que
\,-nlia a seu juizo?

i., no caso em quc lhe fosse confe-
rida essa 

"n.Uiilitiição, 
poderia- ser cila

i-Mivida contra a parle que já estivesse
«ni juizo pleiteando pelos seus direitos,
i.r Icgel Náo pódc haver maior
monstruosidade cm matéria de direito.

Eu proporia, como aclo da inaí. cx-
li nia lealdade, que o Conselho Supremo
adiasse ainda hoje o julgamento da
11 pt-cscntat.no, avocasse 05 auto.' da
acção de. Peixoto Serra que _e acham
11.» 2" Câmara da Corte dc Appclla-
«,'ão, c, deante- dos lacto.s nlUgados 11a
respectiva petição inicial, e das provas
ilocumeiilatlas já oferecidas, verificasse
se se trata ahi dc chicana protclatoria,
«,tic não mereça c- acatamento da jus-
ttça, e, no caso aífirniativo, julgasse,
snu reais consideração alguma, a repre-
scnlação a favor de ICnoivles «t Foslcri*
i".".s 110 caso contrario... . deve'- seu
segrar, com o seu elevado presligio, ,1!
victoria da lei e a moralidade da jus-'
1 ça, na atliludí digna do juiz, dr
Paiiüno Silva.

AMAHO DA SlTiVA,
¦¦'¦IB111 _>|i -_|Jj _ 1 fi f» ¦ im

lendo de sc proceder ii venda em
leilão 110 dia 10 do próximo mez de
maio dos penhores cuirespondentes ás
cautelas de ns. 1 a 7.93-, emittidas em
janeiro, fevereiro c março tio aiuío p.
passado (191.5), bem asáim daquellas
ctijoi- contratos sc atbam vencidos e
não renovados, previijii-se s.03 srs.
mutuários que devem resgatar os re-
spcclívos penhori-s au renovar os seus

I contratos até ás 17 horas do dia ante-
íior ao fixado paia o leilão.' 'Rio dc Janeiro, --(, de abril de íoid
-- d gerei.te, dr, íloroeto Ribeiro tia

\ ÓVÍm

ASSOCIAÇÃO DOS ...Ml*!..';.-.---
DOS \l> CO.M.MKKCIO DO RIO
DU J.V.VEIHO

liMPJ.l.STIMO DE E-..10 :cioo?uoo
Coiiimuiiicii aos m*s. debenturistas

que, a parlir.do dia iti de maio, será
i feito na Tliesouraria desla Associação.
! das i. ás 13 ii-- horas, n pagamento
! cios juros vencidos cm dezembro de
j 1915, do empr.stiiuo dc Soo:ooo$ooo,
j pela seguiute ordem: dias i6. 18, uo, c
\ -•.; dc maio, letras \ :, D; dias íC, zo,
] 24 •_¦ 27 d*.- junho, letras R a G; dias

18. 20, 22, .'5 c 27 de julho, letras H.j

Só depois destas dritas s rão atten-
dilos os que não tiverem comparecido
as chamadas acima.

Rio de .laneiro, 27 de abril dc iotC.
Antônio Comes du Oi/,., 1" th.soii-
reiro.

\ W___r-_.'$i4^^^-£• h r________^_______-_K__!l»B^A'i»i5-__'^_«-S'9^_-_?'?!^V_í_i

pnfàâBwB

IIII FELIZ
10-, RUA DO OUVIDOR, 106

Filial á prara 11 ile Junho 11. 5» — Rio
de Janeiro

COMMÍSSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso.: — Os prêmios são pagos no

luc-ino di:; d.i extracção.

FERNANDES & C
Telephone 2,051 — Norte

Victoria, Cara.cilas, P. Areia,
llhéos, [iahia, Aracaju, 1'cnedo,

.Maceió, c Keciíe, *

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa para familias t cavalheiros. de
tiatanicnto. Optimos aposentos rica-
mente mobilados dc novo. Accessores,
ventiladores e cozinha dc i* ordem.

Hnd. Telegr. "Ciandhotel".

CAPAS PÂeA PIANOS
Xão percam a oceasião uuica de

ádjjuirir uma, <lc boa fazenda, ao preco
de -Rs. -,'ofuoo. Caia Carlos Wehrs, rua
Carioca .|/. (3S41 J.)

Casa Gulmiri3S
Kua Sele de Setembro 121

TõiepliòneC. 2563
Aproveilém a Grande re-iic.ão.

Calçados cm todo o
Stock preços abaixo do custo

Depositário das nlporcivtas
ni are»» niignon de

n. 17 a 21 '. . 4ÍO00
» a» a :i'ò . . 4$500
» a_ a 41 . . - .000

A's

13 M TRES SO 1-tTHIOS
Sèxta-feiiíi, 33 e Sabbado, 2_ «!e juulio

HOKAS ÜA TARDE A's JI o 1 DA TAl.U_i*
3SÍ6 - 8*

sor-feio ... ioo:oí-a$ooo
sorteio ... Ioo_ao-$$ooo
sorieâo ... 2oo:cíoo$ooo

par a assistir á missa de sétimo
dia Jior alma de seu cunhado
ALFREDO V1AN1NA; que será

rezada na egreja do Carmo amanhã,
lerça-feiru, 2 do corrente, ás o horas,
confessandose desde já reconhecidos.

J. 4100.
_3S3___-l_____-___________2E3i3a

Leonarda Maria do
Carmo

As familias Américo Silvado c
Jaime Silvado, agradecendo a to-
dua ns pessoas que tiveram 11
bondade de acompanhar até ao
cemitério os restos mortaes da

sua boa ama c amiga LHONAl.DA
MARIA DO CARMO, cumprem o dever
de convidai- os seus parentes e amigos
para assistir á missa de sétimo dia quo
em homenagem ás crenças da fallecida,
mandam rezar na capella do cemitério
de São João llaptista amanhã, terca-
feira, 2 do corrente, ás 9 e meia horas,

de já confessando a sua gratidão,
.1. 4101.

í

I
2

TOtal aniles ,.»aIoi.S 4 O0*OO0lOO0
Preço do bilhete inteiro 1C$000 em vigésimos dc SOO ruis.

Os pedidos dc bilhetes do in_.ter.or devem ser acompanhados dc niais
600 réis para o porte do correio e dirigidos aos agentes»geraes NozaretllStC.,
rua do Ouvidor 11. 94. Caixa 11. Si;. Teleg, LUSVEL,"e na casa F; «'ui-
inarfies, [.osarii? 71, esquina do Beco das Cancellas, c.ii.ia do correio au-
!*•» ,*0 I . .7 1.

SEMENTE DE MÜMONA
Uuche Wircker & C, casa de lubrifi-

cantes á rua dos Ourives 11. 113, com-
pra de 11111 sacco paia cima, qualquer
porção. Os vendedores devem dar amos-
trás e preços. (R -1051))

Macitina de mão "SINGER"
Vende-se uma quasi nova com eslo-

jo completo, por ..ci*;, á rua de S. Luiz
Gonzaga 11. .|(>, loja. (R .1066)

UM BOI ESCRIPTORIO
Com dois eoni'iartiment05 por ;o$.—

Trata-se na Casn Muuiz, Ouvidor, 71.

ALTA CARTOMANCIA
Mine. TAGILD, iniciada nos myste-

rios do oceiiltismo, possuidora de gran-
de poder em sciencias oceultas, diz o
presente, o passado c prediz o futuro.
Faz qualquer trabalho para o bem estar,
coiiio sejam: casamentos difficeis, rc-
couciliaçiíes c embaraços commerciaes,
etc.; na rua l-'iei Caneca, 58, sobrado.

S ..149

MOVEIS DE LUXO
Casal que se retira para Europa;

vende seus ricos moveis com 4 mezes
dc uso. Preço dc oceasião. Não se tra-
Ia com intermediários. Caitcte 23 so-
brado. O -l^-l1

_Í^S_S_^_S^______-__-35-__-_____SiW

OLEO DE LINHAÇA
EM DEPOSITO

' __9 13E3Col___il3er__;, BecH <&_ Ciet.

BANCO LOTERICO
1!. Ilosiirio 7*1 c 15. Ouvidor"O PONTO"

130 — ií. ouvi non —
São ns casas nue oíferecéiu

maiores vantii-cciis 11 j_,';u'!iii
tias 110 publico.

l.tlTA Q_3.-N-JEa_H_.V_t_ CÂMARA 103
___________________7{ iífílÍFS IF

I iílifaLi I.llfla_y_il-S_L
130 I

us

ElIllBlOA
ió., UUA Sli'1'1-' DE SETEMBRO, loa .Cursos dc preparatórios para admis-
são'ás Escola- Superiores, lendo tini provecto corpo docente, todos-do Gy-
innasio Nacional: drs. Paula Lopes,Adrion Dclpecli, Alfredo Soares, Pedro
do Couto, Mario Remeti, etc. Ciirsosnoclurnos e diurnos. (J. 414-)

l)l_i«Til.j MATTOS
MANICURE

preparos para

andar).

Uspecialidade
linhas.

Sue de Setembro 11. 58 (

AMOI.IM COSTA íi C.
,1»E OLINDA - PEÒNAMBUCO
Com o intuiio ti nic» <le desmanchai'

Ik-iíIc.-i -malévolos, publicam abaixo o rc-
sultado da analyse feita pelo Labora,
torio Municipal do Rio de janeiro 110
arii.no massa de tomate de siia fabrica-
ção.

iLaburalorio Municipal de Analise- — I
Boletim de Analyse — Analyse ui 1917— Amostra n. i..(í_ — Natureza do jprodueto "Massa de Tomate". Fabri-
canter, Amorim Cosia & C. -- Local ¦
da fabrica, Olinda, 'Pernambuco. l.e-
«liiisilantc dr. Fcliciano Moita, commis-
.-ario. dc hygiene. Data da entrada da.
amostra, 8 de abril.dc igi6. liesullado
da analyse para pesquízas de corante
llcrivado da hulha, conforme requisição
«lo commissario de hygicne. A analyse jrevelou a ausência dc inulcria corante |
derivada da hulha. O produeto veiu em
unia laia pequena pintada de vermelho,:
azul e verde, tendo em letras amarcllas ;os dizeres: Massa de Tomate superior',
J-ubrica a Vapor dc Conservas Alimen-';
licias Amorim Cosia & C. A amostra >
estava devidamente autlieiuicada com !
ns faixas «lu Directoria de Hygicne e'
l.aboralorio. Na primeira' lia-se: Dr.
Kliciano Motta, Artluir Abranchcs Ga- Jlião-; c na scgiind,, Delpliim. A mostra
11. 1.962. Requisição do dr. Feliciano.
Motta, coiiiiiiis.iiriu dc hygiene, Dr.'
Kelieissiino. Conclusão, "Produeto lomt
fura consumo." Ifiiporatorio, io de
abril de 1916. (a! Dr. Cassiano Gomes,!
cliunieo. Visto, dr. Felicissimo. E nada
ui_<is continha a referida analyse a c.ijo .
teor fielmente mc reporto. K eu Aj.ic- j
cio de Carvalho Vieira, anianticnse da
Directoria Geral de Hyyiene e Asds-j
lencia Publica passei a presente certi-!
dão e a assigno.

LIGA DK AlAILiOS MUTÜOS
'_*._._VESSA DA LUZ \. 10

JI/cj de Abril
Associados doentes e auxiliados: João

Soares Pinto Ferraz, Chrislovão Tostes
Coelho, Irmã Pereira Peçanha, Sebas-
tino de Miranda, 51anoel de Carvalho,
Arlindi Dias, 0!..':l Dias dc Aseenção.

Fallcccii mi dia 23, c foi pago o fu-
ncral de d. Anna A, de Lima Pinto.

Secretaria, to de abril de 1916. —
Armando Aires dircctor-secrelario,.

U. i»33)

ASSOCIAÇÃO llli.NUliTCENTK DO
coupo oi: scíí-(»í''ki(>íai;s da
AliMADA

Sédc social: RUA COXS..1.1II.IR0
SARAIVA .-•

Assembléa geral ordinária
De ordem du sr. presidente convido

todos os sócios quites a se reunirem
t:ii a-setnbléa geral ordinária, quarta-
feira. 3 dc maio de 1016, ás cinco ho-
ras da tarde, cm primeira convocação
e se a esla liura não houver numero
legal far-se-Ã a sc(_untln convoc-açãíj.
para -As d horas e se ainda uão tiver
luinicro far-se-á terceira convocação
pnra, de accordo com os estatutos, fun-
ccionar a assembléa eom qualquer nu-
mero de sócios reunido*!, ás sele horas.
Ordem dos Irabullios: Lcilura dos re-
latorios c eleição ds conimissão fiscal.

Rio de Janeiro, ,.u de abril de 1916.
Alfredo Tiivares, i" secretario.

151.X.:. 1.0.1.:. CAI'
DK CAA1ÕI.S

Hoje, s«_'ss.:.
José Bonifácio,

DA FELICIDADE
lleinette-sp bilhetes «le loterias

pnra o inlerioi'. lucdlanto o porte
»!«> Correio.

Dá .0 vantajosas commissocs aos
srs. cambistas »ias cnconimcndas
superiores 11 100$000.

K. Snchet. 14.
FIÍAXCISCO «S* C.

iB-3S_aa_-___a6ssK_
r'I

' iv.lil

GOHORRHEAS
cura infallivel em 3 dias. sem
ardor, usando "Gonorrliol". Oa-
rante-se a cura completa com
mn só fiasco. Vidro, 3?ooo, pelo
Correio ..$..00. Deposito geral:
Pliarmacia Tavares, praça Tira-
dentes, 6j — Rio de Janeiro.

Da GOXOltltHiU OHRONIOA ou
HKCI'IX'1'M, em poucos dias, por pro-
cessos modernos, sem dòr, garante-se o
tratamento. Tratauicnto da sypailis.
App. C06 e 914. Vacciuas de ^i'6'!!'
fttiseniblca, 54, das S ás 11 <* *-a a*, is.
SE1SVI0O NOCTCKXO. 8 as 10—
j— Dr. Pedro Magalhães. .0.6 )

Cartomante — Tendo trabalhado em
Londres. Berlim e Moscow onde. ad-
quiiiii grande pratica sobre occultismo
faz trabalhos para o bem estar, .assim
como regula negócios mal suec-didos,
etc. Kaia iti^lez. adenião, russo e por.
tugii.z. Rua do Lavradio, 36. J 3429

A'S SENHORAS E SENIIORÍTAS;
Â Casa David Ferro
Rua Sete ds
SetemEbro 124

recebeu
as mais lindas
bolsas de seda
e couro.

M 4.82'

Contos Moraes e Cívicos
pelo ilr. Carlos Góes, Excedente livro
ndo.pt, pela D. U. de I. Publica itas
escolas primarias. Livraria Alves ou
Azevedo. Cintou, ilKist., 2-fi pre. 3$.

J 3510

LEILÃO DE PENHORES
G DM MAIO DB 1916

— SIMO.X J.TTIX.-KS- -
55 — nua Luiz do Camões —

Leilão tle todos os pouliores ven-
«idos com o PRASO l>M 12
MEJZKS. (J 2S06)

Armação para piiantia
Vende-se uma completa e espie ml ida

armação devinhalico, servindo tambem
para armarinho. E bem assim 11111 opti-
mo sola para exame, medico, tudo 111111-
to barata: trata-se com o sr. .l.iciu-
tho, rua do llospicio ti, iS. drogaria
Berrine. (.1553 «)

José Alves de Lima
pRlIeceu em 29 do corrente

esse senhor, estabelecido com
salão de barbeiro ii rua Senador
Euzcbio 11, .1. Sabe-se que exis-
te nesta capital üm seu pareütq,

uai pèdc-se comparecer na rua c
ro aeiiua indicados. J. .108'i.

í_-_i__^ta-_____S^-S--____B^«_S3!l

Verônica Ciuffo
_-.-.LL-ClM.l..\Tü l-.M MIRACEMA

Caetano Ciuffo. sua esposa e
filho fazem celebrar amanhã,
lerçii-feira, 2 úo corrente, na
egreja de São Francisco de Pau-
Ia, ás 9 e meia lioras, uma missa

de scliuio dia por alma da.sua cunha-
da e tia VERÔNICA CIUFlfp. convi-
dam seus amigos .para assistir a esse
aclo, antecipando desde já seus agra-
decimentos, J. 4109.

í

I PAPEL IMPERMEÁVEL
ACABA DE RECEBER

O grande deposito de papeis

Oscar RUDGE
RUI- SILVA JARDIM N, 16

TE__lJHONK C_NTItAI« í

de

SGO

re*«-g**ff-ff*&*r*-i.**'<^^

fj MOVEIS DE KSrVLO
s A provai tem n liquidação tios m(
| .ie Abril e. Maio na CASA Al.VI.i_
S 1.[;a UA AI,1'AXÜ-ÍCA, i.l:.
Sanuma- aa mmaa ——» ¦_—¦_—««-__—i

Il ' INSUPBU-

00GU.V1ENTQS PERDIDOS
Perderam-sc cinco notas propiissorias

eminidas pelo sr. José de Aguiar a fa-
vor (lc José 'Ribeiro de Souza, nova-
lor.cada unia de 200.000, com V-tici-
mento da primeira -110 dia 5 dc i-.-..iiu
vindouro c as restantes quatro uos dias
5 dos mcz-es subsequentes até o dc sc-
lemliio do corrente anna.

1'ede-se il «lucni as encontrou enlre-
(lal-as á rua da Carioca 64, sobrado,
Pliatographia Kio Branco, das 8 ás 11
da manliã c das 17 ás 19, gratificando-
sc generosamente. — José Ribeiro de
Sou ca.

AS?

ÍEL
EXTRAORÜI-

1.1 17.

ceou.:. — C«
I.

-ecr.:.,

Banco Mercantil io lio ie Janeiro
JM.MM ZttllLOlilCO
l\ll'ii\!-',\Ti-; FESTIVAL ;

Dedicado ii distineta Colônia Portu-
gucea¦3 dc ,ai:iiu, descobei_i do Brasil

L'ragraniiu.i — Xos ioruaes do dia.
(J. .075)

V1.Í.ITAS
ASSOCIAÇÃO riill.ANTROriCA E

HKCKKATiV.V
fie ordem do sr. presidente conimti-

nico a todos os associados amigos quc
não quiecrciu perder o direito aos be-
nc-ficios, c aos tjue desejarem continuar
a líyar seus honrado;-; nomes ;i este ale-
yanlado emprelicndiinenlo, que n-co-
meçará, do próximo d--, t úc. junho em
dcanlc, o pagamento das mensalidades,
sendo 0.5 mezes .micrio.mente paços,
ccnlados coiuo te:i.pu du açiocíado.

A directoria espera de cada uni o
mesnio espirito de uondnde, interesse.
nii prol da Iniiiianitaria causa, «¦ a
Iodos agradece o esforço quc. mereõ de
Deus, será coroado «k bom exito.

1 de maio dc '«>;««. -João Cancio da
Silva, i" secretario. 1 K. 3742)

67, Rua Ppimeircsi de ^_.rço, 67
Presidente'— João Ribeiro de Oliveira Souza

Director —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS O.ERAÇÕES BANCARIAS 

Êiixir de Fepsina Com- OURO
posto

(Camomilla, Rliuibarbo, Caluml-a
psina) Fórmula de Brito

Approvado e premiado com

I-MIILÉA GERAI-
NARIA

Terceira convocação
Os sócios desta sociedade não se

tendo reunido cm numero sufficicnte
nos dias determinados na i3 e .;;l cou-
vocações, são de novo convidados a se
reunirem em assembléa geral extraordi-
naria, no dia «) de maio próximo futu-
ro, ás 15 horas, ria sede social á Ave-
nida Rio Uranco n. 151, sobrado, afim
de resolver sobre uma proposta de re-
forma dos estatutos, eleger um director
em .preenchimento de vaga na directo-
ria, cteger um supplentc em preenchi-
mento dc vaga no conselho fiscal e
iratar de oulros assiliuptos de interes-
se social quc então forem proposios.

A directoria seientifica aos senhores
associados i;ue sendo essa a 3*> convo-
ca-.ão, a assembléa funecionará com
qualquer numero, de accordo cora os
estatutos. ., ,

Rio de Janeiro, 24 de abril dc 1016.
—A Directoria. (R .»"¦!')

Clemente Meneres
(PORTUGAL)

Domingos Meneres Sampaio e
esposa. Armando Meneres Siiui-
paio, Francisco Rocha Garcia e
esposa, Francisco Virgílio Rocha
Garcia e «spõsa, Domingos Lou*

íen.o Gomes, esposa ç filhos e Aiiiliu
Augusto dc Souza e esçpsa, tendo. rc-
cebido a iiifaus'..ri noticia do falleci-
mento cm Portugal, no dia .-7 de abril,
dd seu avô e tio CLI.M-HNTK MK-ly
l.l-.S, convidam os seus parcnles c anii-
gos para .is.-is.ir á missa de sétimo dia
que mandam celebrar 110 altar-mór da
matriz da Candelária, depois dc amanhã
,,"-.eir:i. .; corrente, ás 10 lioras, pelo
quc desde i.i se confessam i.xireni.iinn-
te agrail -dós, R. .060.
W^^^si^nmwmmKIiT^aSSSSSSm

Francisco Simões
Cravo

A viuva Simões Cravo, sobri-
nlios e cunhados agradecem sia-
ceramente -penhorados ús pessoas
que sc dignaram acompanhar os
restos mortaes dc seu estremoão

esposo, lio c cunhado FiíANCl.SCU
SIMÕES CRAVO, bem como ás osso-
cia.õe.3 e á digna direccoria da lí. P,
Central do Brasil, que se fizeram rc-
p.esuitar nesse acto, e tle nuvo as con-
vidam ,i assistir ás 111is.--.-1s de 7" dia
que mandam rezar amanhã, terça-feira,
2 do corrente: unir: ás 9 1; — horas, na
egreja dc iS. Francisco de Paula, ou-
tra ás 8 i|a horas na egreja «io S.
Coração de Maria, no Meyer. á rua
Cardoso, confessaiido-se desde já eler-
uamcnlc gratos. (4'4! J)
______________a___-__iW___-S-
Dr. Carlos de Carva-

lhaes Pinheiro So-
brinho

(1» ANNIVERSAR10)
Os srus irmãos c mais paren-

tc> convidani os seus amigos pa-
ra assisiir á missa quc, pelo ela'-
110 dcscan.o de sua alma, man-
dum rezar amanliã, terça-feira,

i|j horas, na egreja dc ,S. Frau-
cisco de Paula. Agradecem antecipada-
mente aos que _oii!..a_etcrem a esse
acto. M .001

5S&-..

TAOU-CTA'

Major Miguel Marques
{Gonçalves

t

Vtsiido-se fi" »'"' Aos niolhores
pontos tio centro tia cidiide, com
«intimo sorflmeuto, <¦ us 1'oi'iiiiütjS
tin casn já liem conhecidas.

Trntn-SO iinr tnvor com o sr.
lüvarlsto. á n»a S. Pedro 11. 8H,
(Di-os-iria). (11 3577)

PERDEU-SE
Um broche de safira rodeado de bri-

limites da egreja da Candelária, ii rua
do Ouvidor. Pede-se o favor de quem
achou entregar na Confeitaria Paschoal
ao sr. Cosia que será gratificado.

(3017 J)"CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO-

Vende-se um excellentc consultório
eiectro dentário, completamente novo c
em optimo local: para ver e Iratar á rua
Uruguayana n. S. .3596 II)

Maria José Guimarães
Sua mãe. .loaquina Giiiinariles,

irmãos, cunhados, sobrinhos, liott
e primos, prof'.iudamt.ute gratos
aos parentes e amigos «_i'.c acom-
panharatn o enterro de MAKIA

JOSL.' GUIMARÃES participam que
farão celebrar missa tl-e sétimo dia,
amanhã, terça-feira, 2 dc maio, ás 9 i|-
lioras, 110 altar mói' da egreja do. Sa-
cramento, e para esse ac;o de religião
convidam seus .parentes -c amigos.

R 406»
sa-83B--_-l

'Luiz Marques Gonçalves, Ira-eema Q. Gonçalves, CarmenGonçalves Vi.la._s, Guillièriiie
Villuics e íilhos, Liiurinda Gon-
çalves, Amélia, Gotuçalv-s, Mat_iAl. Dias, Corinit M. Dius, Urneslo -M. "

Dias e familia, João M. Dias, Manoel
M._ Dius, A-nna Marlins, Mario Marfins
e faniilia, filhos genro e netos, irmãos,
cunhada, sobrinhos, primos' e demais
parentes do ninado MAJOR MIi_U_.L
MARQUES GONÇALVES, agradecem-penhorados a iodos os parentes e ami-
gos «iue lhes acompánn.raiii no doloro-
su transe porque passaram, e a todo»
aquelles que conduziram os restos mor-
lhes do mesmo o «le novo os convidam•para assistir á missa de sétimo dia
«pie será rezada por sua alma amanliã,
tcrçii-feii-a, _ do corrente, ás 7 i|_; ho-
ras, ha matriz do Senhor Bom Jesus
do Monte (Ilha de l'aquetá), confes-
sando-se desde já sumiiiumcnte gratos.

.1. 4i..».

Joanna Elisabeth
KuaaclT

Irincu l.viingelista Kitaack, sc.
llliora o -fillios, Adelaide Kiuiacl.
Paiiison e suas irmãs convidas
os parentes u amigos de sua suú?
dosa irmã, cunhada c ria, !L)A.\'-

XA ELISABETH KUAACK, para as.
-.-.lir á inissa dc trigesimo dia tio se*
passamento, amanha, terça-feira, a d.
maio, na egreja dc S. Francisco Xavier,
ás 11 horas, e desde já penhorados agra.
decem. R 4054
__1_______________&-_E___'4^
ASSOCIAÇÃO GERAL DE AUXI-

I.10S MÚTUOS DA ESTRADA
DE FERRO CENTRAL DO
BRASIL

Francisco Simões
Crayo

A Associação Cerni de Auxilio»
Miiluos da iEstr.dll de Ferro
Central do Brasil fará celebrar
uma missa de sciiino dia em iu-
teaçãü á alma tle seu associado

fundador e bcinfeitor, FRANCISCO
SIMÕES CRAVO, faileeido lio cargo
dc presidente, amanliã, terça-feira, _ dc
niáio, ás o horas, na egreja de S. Fran-
cisco de Paula, convidando para esse
íiefo a familia th) cxtiiicío, seus amigos
è todos os associados. (31)34 M)

ASSOCIARÃO GERAI, DE AUXI-
LIOS MÚTUOS DA ESTRADA
DE FERRO CENTRAL DO
BRASIL

General Francisco
Glycerio

A Associação Geral de Au-i-
lios Mútuos da Eslrada de Ferr»
Central do Urasil, grala á iiieiuo-
riu do inolvidnvcl republicano
GEXERAL FRANCISCO GLY-

CKRIO, seu associado benemérito, não
só pelos elevados c inesquecíveis servi-
çus que em vida |*;'es.óu aa patrimônio
sccial, como ainda pelo muito que fej
em beneficio do j ssoal da listrada,
collòcaiitlo-sc sempre, no Senado c fóra
delle, na defensiva dos seus direitos c
vantagens, ni.it-.da rezar missa por sua
alma, amanhã, terça-feira, 2 de maio,
ás i) .horas, na egreja de S, Francisco
de Paula, c par.', assistir a esse aclo de
gratidão, comida não só seu9 associa-
dos, como totlos os parentes e amigos
do illustre extinclò, *• idecendo desde
jn ;i iodo*. <]i:e conip*trt.. i.nt.

(3.3 M)

Genovevá Marques de
Amorim

Genovera de Amorim Vignoli,
seu marido u filhos convidam as
pessoas amigas c parentes de sua
familia, pata assistir á missa de
sétimo dia, que será rezada ama-

nhã, terça-feira, -' d< maio, ás o i|a
horas, na igreja de S. João Baplista,
pelo _dcsc.-i.so eterno de sua ip ran toada
e saudosa sogra e avó. Desde já agra.
decem a lo-.lus qtie a esse acto possam
comparecer. (3704 J)'SEiSit^sZimm^j^wsmyme^
Sargento Alexandre

Pereira Cardoso
Alberto (ausente), Álvaro e Al-

/ira, írm-íos, pae José Pereira
Cardoso e parentes pedem ás
pessoas de sua amizade para as-
sistir á missa dc mez, hoje, se-

afunda*feira_ i" dc maio, na egreja da
C«-iud. laiia. ás o liora*:, no altar dc Nos-
sa Senhora dus iVavcgantos. .1 ,|Ssn
^n^S!S^W&SS^2ílS^Sm^SBSBammWB

Estevão Nascijiiento
de Assumpção

Pe-

•«S-C*-«tXw fBVP*
-0I.M1C1D.1 MEniNO

O tinico cxtiiiiiinador dus formigas,
ilirino & Maitry, rua Ouvidor n. 163.

->aa.«~a»-o-s»-- ¦

Os moradores da rua Silva Manoel*•¦ dem providencia;, ao chefe de policia,
sobre uma aggresüão liojc, ás 6 limas
d. noite, ao nosso vizinho Domingos
M.-r<!iic_ Braga, que se recolheu, em
«.>'ado grave, á sua residência.

Rio, em 30—4—916.
A1.V..110

Phi.ro

I'OS hAHÍOS
uf, Souza.

CONGREGAÇÃO DO.S AUTISTAS
1'ÒUTUG.! J55.ES

CV1XA DE CARIDADE LUIZ GO-
MES DOS SANTOS

Secretaria: Praça da Republica Gr
Expediente: cas «.> ás n horas da

nianliã
De ordeni do sr. presidente convido

os srs. sócios e suas cxnias. familias a
assistir á sessão solenne, cotnmemo-
rativa do sexto nnniversario da funda-
ção da Caixa de Cavidade Luiz Gomes

entrega de donativos
terá logar segunda-

feira. 1" de maio próximo futuro, ás 7
horas da í.oite.

Secretaria, 30 de
O 1" secretnrio, Í.11

medalha
de liiiro. Efficaz nas digestões mal ela-
boradás, dyspepsias, vômitos, eólicas do
íii;ado e intestinaes, inappctencias. do-
res de cabeça e vertigens, Vidro -iíjooo.

Depósitos: Drogai ias Pacheco, rua
dos Andradas, .15; Carvalho. 1° de
Março, 10; Seu- dc Setembro ns: 81.e
(iQ e Assembléa, 34 Eabrica; Pliarmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides Lobo
11, 229. Telephone ti. 1.400, Villa.

(3087)

_ll_I_l!.i_H-WiBi_ll_I«_lIiffi_lílM

| A CU1U DA 1siraiiis 1
F.nsina-sc a todos i:m meio de s

saber Se tem syphilis adquirida [§
011 hereditária, interna ou exter- g|
1111 c como podem cural-a fácil- g
incute cm todas as manifestações H
e periodos. Escrever: Caixa Cor- g-.cio, 16S6, enviando sello para g
resposta. g

QUÉR-EIS SER BELLA?
1, Usse q EP1DCRÜ--CL
5 Vertlatleiro nmigo cia pellè — Vende-se em todas as

ncrfumaritis, pharmacias e dro_.ii-.ins
VIDRO 4-000

Compra-sc ouro, platina, brilhantes e
jóias usadas, na joalhcria Diamantina,
á rua 7 de Setembro 11, 112, entre
Gonçalves Dias e Uruguayana.

(B S388)

Plonibagina 6 Graple

DIMIlilIlO AOS J..YBKI-

CA-KTES K lX.üLSriUAES'

J, C. rEREIBA, cam escri-
plorio commcrcial á UUA DA
CANDELÁRIA -6. SOBRA-
1)0. Kio dc Janeiro, neceila
nfícncias de uuaíquor :jbric;t,
vender :'l cominíüsão, ou com-
pra toda a ítroducção dc pe*
nuenos fa.ricantes, para ^cr o
único .'ii-.cnlo vendedor,

Adeanta dinheiro á vista de
qualquer mercadoria, para ven-
.ler a consignação, ou sobre
bons i;ck-cío-> l'a_ cmprestinios
de pequenas quantias sobre cau-
çucs, alugueis dc prédios ou
bon? cudossantes, (J 3803)

Vende
mineraes
D-jinans,
leph. C.

;e qualquer quantidade desses
trata-se com o sr. Carlos

á praia da Lapa, ;3 — Te-
4263. Cg IS14

PENSÃO ESTRANGEIRA
Excellentc tratamento, ipiartos liem

mobilados; -.~ct;e.s módicos; rua D.
Cail.s I n. 30. iHor.ia. R. 33*3-

LIVROS
Com-pra-sc qualquer quantidade de li-

vios novos e usados; na rua do I.a-
vratlio n. 132. M. 098».

GELAÜEIHA
Vende-se uma pvar.dc com 7 porta.,

=::i)ciior e envernizada. Venda de ocea-
s-ãn, á rua Senador Poiupcu, 30.

(M 3964)

CKTwJ«-*--i

os Santos, para
s-3 ortihnos, t|ue

_:.:__-'B,'l_ :S;;r__9':_:'H IBIHO
M 3494

Al:
de ioi.. —

cs i- icira.
(.1. ,|Í.QI»

(4I.»9.1.»
HII.MOI . : . 1,0.1.

PARC_JH«II>AI)f
5 «lo

. «DAI».:. JM-
E CARIDADE

Cognac JONSAC
*e P'.ti'_ a_uardtnte de

(CRI 7 DK '
Jl.\l,'!.*.) ;

vinho. •

Sexta-feira, 5 «Io corrente, ..ss.:.
ira cleiçOes geraes. IVdr- -:: o compa-
•¦i-iiiiito de todos o.- oohr.:, — O

- . :., Manoel 1 . Recende -.:.
(J. iinR)

PENSÃO CAXIAS
P..;.õc de pxcc.!c:.tcs commodos dc

frente ,p.»m familias c cavalheiros de tra-
lamento, i-arpo do Machado n. 6. Tele-
phone 5U5. Central. (3-*o0 S) J

A todos os í[ue I-
soffr.m do qualquer |molostil» osta ::oeie* |diuiii enviará, livrn !
de qualquer rotril) \ii
ção, os meios uii '

S.-. 1?.'. IX.'. curár.e. ENVIUM;
PELO COIlílEIO, om cana feohad:» - nome, morada, symptoraas^ou j
ii.iini.es.i.ò.s (Iti molostla-o sello [W»'» » resposta, que i-eoeberao
na volta do Correio. Curtas nos INVISÍVEIS • Laix;» Lorieto, 1125. i
___1 Hilllil I II I M iTflTT.r~MT¥*r T

artomafite DGOultista
Médium vidente e curador. Consulta

cm todos os sentidos, descobre qualquer jsegredo por mais n .culto «iue esteja, I
fazendo desapparecer os atrazos c riva-1
lidades da vida. Das o á> 4 da tarde ei
das li ás S da noite. 1 ua Senador Eu-1
zebio 11. 11. sobrado. (J. 1339)

;¦ PROFESSOR
Diplomado p-lo I. N. de Musica,

com pratica de ensino, offereec-se para
leccionar em collegios ou outras insíi-
tuições. Cursos de solíejo, theoria, liar-
nionia e piano; prepara alumnos para
qualquer estabelecimento official, li-
cções a domicilio, ou na escola. Cartas
a Donato Crocc. Rua da Carioca, 14,
_" andar. (35.«o K)

GRANDE ARMAZEM NO LARGO DA LAPA
MODISTA

CURSO DL CHAPÉOS - CORTE
Mme. Teixeira confecciona chapéos

Altifxa-Ri' oste vasto nrmnzein situado i»a rua Visconde fle Mn- vestidos c corta moldes sob medida,
rniicuitiii' n. .">, próprio paro Uar, lioteqiilni on resliinrnnte. Tnitn- j Acceita discípulas « as dá promptas
bo 1111 Coimi.iflhia Cei'Vü.|iii'in Bralima, rim Viscontlu tle SututonliJ' com 30 liçSe«4»or preços fuodicos. Rua
n. 300. Ttíl. Ontrn!. 111. I UntEttayana, ti. -° andar. .- 4163 J

CASA EM

Pedro Xavier de Góes
Tl.Xi.XTi. DA ARMADA)

. Suas filhas Otlelte e .Maria de
Lourdes agradecem a todas as
pessoas que se diirnai-am a.-i.itir
á missa de sétimo dia, e dc uoyo
as convidani para assistir á mis-

sa dc trigesimo dia que, pelo repouso
de sua alma, mandam celebrar amanliã.
lerça-feira, 2 de maio, ás o horas, na
i-..-,-!a dc N. S. da Candelária, por
c.jjY.clo de caridade se confessam eler-
uair.cm- gratos. R 4"("
B________ffi__________-_----S_

Clemente Meneres
(PORTUGAL)

Samp-UO, Avelino ít Comp.
convidam seus freguezes e ami-
gos para assistir a uma missa,
i|ue fazem celebrar 110 dia ,; de
maio corrente, ás 10 horas, na

matriz da Candelária, pelo eterno des-
canso da alma do seu pranteado amigo
CLIYll.XTI. MENERES, faileeido cm
Portugal, 110 dia 27 de abril pp., pelo
que antecipam agradecimentos.
á-S_SSl^-__5__^___S____-___í
ASSOCIAÇÃO GERAL DE AÜXI-

LIOS MÚTUOS DA ESTRADA
DE FERRO CENTRAL DO
BRASIL

Atiilio Bozelli
A Dirceioria da Assoéiação Ge-

ral de Auxílios Mútuos da Es-
trada de Ecrro Central do Ura-
sil manda celebrar na egreja de
ti. Francisco dc Paula, amanhã,

crça-feira, 2 de maio, ás 9 horas, uma
I missa por alma de seu inesquecível so-
: cio bemfeitor, ATTILIO BOZELLI,
í convidando para assistir a esse acto
1 súa exma. faniilia. parentes, amigos ¦¦¦
; dignos consocios, e a todos muito agra-
| decc. 3853 M' ___________________9BB-__a_Bas8_ffi_-_a_a

A viuva Josepliina de As-
sunipeão, fillios, netos, mira
o Uis-nctos airiiuleceii» úi
pessoas «mo so «iii-uaniin
neoiiipiiiilini' os rostos mo»'-

taes do sen itrantondo marido,
pnr, avó e :.u;_i'«i I.STUVAO NAS»
OIMKXTO DK .VSSi;.MI'(.'._0 ú «1-
tiniu inoriitlu, «¦ «le novo convidam
nara iisslstifciu ás missas de 7*
tlii 11 nc miiiiiliim rezar por stiu
iiliuii. hoje, .Hojíiiuda-feira. 1*
de maio, n:vs esrejua de ... Fran-
riseo tio 1'iiiilii, ;is 10 horas, c !_a-
eiiado Coração tle Jesus, na rna
Ourt-oso (Mcvur), ás !) lioras.
^SBsjj^^&S^mWeWSSEmWBBSSBBÚ

Coroas para enter-
ros por preços módicos
só na R. DO PASSEIO,
62. Flores naturaes,
panno e bisciüt. 3224 J

MME. VA6UIMAR Sí
Cartomante somnanib.ila. Vidente e

prophclica, deita cartas e lê pelas li-
nhas da mãos; nolc o publico que esta
somnnmbnla trabalha d-sde 1881, nas
sciencias oceultas. possuindo diversas
mediumnidades; dá consultas Iodos os
dias. das 9 da manhã ás K da noile, rua
S. Carlos 11. 101.

Aitenção — Mme. Vaguimar possuo
diversos talisraaus, entre us «|uacs o
poderoso Receptor Indiano, com o qu_
se obtem tudo o que se «niizer. Força
dupla. 4123 I

Aluga-se urna boa casa na rua dos
Tonelciros 11. 131, com tres salas, (pia-
tro quartos, dispensa, cozinha com fo-
gão a paz, banheiro com todos os appa-
relhos sanitários, quarto para criados,
electricidade, jardim, -pomar, Rallinhci-
ro. Aluguel, ,»oo$oocj. As chaves i-stao
no armazém da esquina: trata-se na
rua'D. Luiza 11. 35. Gloria. K. .»?«•

Anna Adelaide de
Lima Pinto

f
PINTURAS DE CABELLOS

Mme. Ribeiro .arliciilarmcnte tinge
cabellos com um preparado vegetal in-
offensivo. d. sua propriedade, á rua
Rodriso Silva, ..nliga -os Ourives n. 10,
i" andar, e.ilrc a; ruas S, Jos. - As-
scmbléa. ,_i. i:,).)

Angenor Caetano Tinto e se-
nhora, Herciüa Pinto de Medei-
ros, marido e filhos, Gcorgina
Pir.ío do Medeiros c marido,
I -aura Pinto Baratta, marido e

fillios. Albina Lima de Oliveira, mari-
do 1 íilha agradecem aos parentes c
amigos" o ci-.mparecitnenLo ao enierro tle
sua idolatrada mãe, sogra, avó, irmã,
cunhada e tia ANNA ADELAIDE DE
LIMA PINTO, c dc novo os convidam
para assitir á missa de sétimo dia. «pie
se celebrará, hoje, segunda-feira, 1" de
maio, ás 9 t|-' horas, na egreja de São
Francisco dc Pai-.'a, Por este ncto.de
religião se nnnfi un eternamente gra-'¦os- (A 3545)

CALCADO
Rua da Uruguayana n. i .8 — Cal-

ç_do para hoiucns, senhoras e crean-
cas. Esla cas,. é a quc melhor serve
e mais barato vende, por isso convém
visitar este estabelecimento i J 3 .4

FAZENDA

...-fí¦1

... ~
-¦--:<

. ¦.:.,-¦.

. eu.

.'!'.:í'

"¦'¦k

m

-Y

Vende-se uma boa fazenda de criar^.
a _ lioras da capital próximo a B, fi
Pirahj*, onde e.itão se desenvoivendi
¦carqueados. A fazenda cou'cm 200
becas de ...ido superior leiteiro, ;'
bem collocado, tem cercaes, car
burros para eondtic.ão do lt
carro arreiado, moinho, ceva, <
de canna, boa easa de me.rad
e assoalhada. -São 200 fffe,
métricos, mais .ou menos, 1
roto, ca"o*"ir:ies, matta ''
',),'.- tn ptctânriçr, dirijaPse-.
,011 :"*r cana a José BàVT
Otic-.-i n. fís, . . ' *

«• -,-'-.: -'*->

TT 17 PT./TT
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PEQUENOS
VENDAS EM LEILÃO

!Í J. LAGES
ItSCRIPTORIO E ARMAZÉM, RUA

...DO .ÍIOÇPI.CIO N, 8s
'fclepüone n, 1,901

Leilões a se effectuar na semana de I
á 6 dc maio dc 1916

JlOJíE, SEÜUNDaV-EEI-RA, n, £'••'¦'1
hora.: .. .:'..-.-¦'

Leilão do predio á rua Luiz Ferreira
n. u c. uni terreno á rua Saldanha da
Gama, junto ao predio n. 15, Estação
de Bomsúcccsso, serão vendidos í rua
do llospicio, 85, armazém.

HOJE, -SEGUNDA-FEIRA, 1, ás 5
horas;

Leilão do predio, á rua Paula Mat-
tos, 183, inventario dc Antônio Joaquim
Pacheco.- AMANHA, TERÇaV-FEIKA, 2, á 1
hora: ,

Leilão' de 4 machinas registradoras e
3 cofres de ferro, serão 'vendidos, 

á
rua do Hospicio, 85, armazrm,

QUARTA-FEIRA, 3, ás 4 horas :
Leilão de vinte lotes de terrenos, na

Estação de Mangueira',
QUINTaVFEIRA, 4, is 5 horas :
Leilão de moveis, á rua Corrêa Du- !

Ir.a, 36. ¦ ¦
SEXTA-FEIRA, 5, ás 4i|a horas:
Leilão dc seis predios á travessa da

Universidade ns: 55, 57, 59, 61, 69
c 71.

SA11BADO, á 1 hora :
Leilão de moveis no armazem, á rua

do Hospício, 85.

PRECIt>A-SE 
de uma menina dc 12 o

15 annos, para tomar conta de umacreança dc 4 annos; na avenida Henri-
que Valladares n. 11. (ij)

PRECISA-SE 
dc um copeiro com 15

annos e (jue Unha pratica': paga-sezo$noo; á rua 24 dc Maio n. 214, esla-
çao de Riachuelo. (3564 Cl It

PHI-.CI.SaV.SH 
de um pequeno com pra-t.ca de seccos e molhados; na rua

Zcferino 11. 4a — Todos os Santos.
(357S D) B

ALUGAM-SE, 
a 100$. os sobrados, parafamilia, da rua Senador Pompeu íoi c

o armazém; chaves na Icítcrio; e trata-se á
rua Uriijii.ayana 80, sol). (353= E) J

ALUGA-SK 
um grande escriptorio de

frente, junto á Avenida, com divisões,"guicl.es", e sala de espera. Trata se na
rua Theophilo Ottoni 11. Sj, 1» andar, de-
pois do meio-dia. (3520 E) J

ANNTJNCIOS

PRECISA-SE 
de uma empregada paratodo o «erviço; rua do Senado 11.246, sobrado. (3560 D) J

PRECISA-SE 
de uma empresada paratodo o serviço* "

bizo 11. 258, fundos!
rua Professor Ga

(3G52 C) R

PRECISA-SE 
de uma menina ou nioe.ide bom comportamento, para serviços

fvi"; il>i iiim piciI. —... n!....i.. • ':lu ium
mero -'89,

casal; rua .Riachuelo ikw-
(-H72 D) J

PRECISA-SE 
dc limi rapariga para to.

. do serviço, sabendo cozinhar; ..a rua
Estacio dc Sa n. 13, (35Ú3 li) 11

PRECISaV-SE 
dc uma creada, em casa

, de pequena familia; á rua do Hos-
picio n. prefere-se portugueza.

(.1175 D) J

A LUGaVSE na Vida Internacional, á rua
xi.C111er.1l Caldwell n. 206, uma casa com
dois quartos, duas salas, bom quintal etc.;
trata-se na casa XX da mesma villa.

(2944 E) S

AlyUGAM-SIí 
bona commodos mobilados,

á rua do Rezende 91. Tel. Central,
¦35ü. (311J 10

ALUGAM-SE 
bons commodos a moços c

casaes; na rua liarão de S. Felir 194,
(2604 E) )

ALUGA-SE 
uma' magnífica sala mobila,

da, sem pensão, a moço do comínercio
011 cavalheiro de tratamento; na rua An*
drado Pertence n. 18. (313S G) S

ALUGA-SK. 
por contraio, o excellente

predio da rua Evaristo da Veiga 47,com tres pavimentos. Iiygicnico c reforma-
do; para ver das 10 horas da ...aiiliã ás
3 da tarde c tratar na rua do Caitele J3S.

(«73 E)' J

Al.LG.l-SH só piira cavalheiro-ca-uiu optimo dormitório muito
fresco o bem mobilado, AluguelSOS incluindo pequeno almoço obanhos quentes o frios. Elcírhute
predio moderno, casn socegutla delaniiliu estrangeira som erenncns;11a rua Or. Corrêa Dutra 11. 166,
Cattete. (S 3123) O
A I*UGA5I-SI$ bons commodos, acciados eXAcom luz electrica; rua do Callete 8s, cs-

guina do Guaratiba, (3433 (!) J
ALUGAM-SE unia sala e tres quartos;J-Ana rua redro Américo, casa n. 36.

W0S3 ('.) J

J^UÇA-SE,, . - - casa da rua Dr. .Mesquita
Junior 11. 29, com duaa salasj doisquartos, cozinha, área, luz electrica civ. (..; a chave por favor no armazémda esquina, onde sc informa. (3570!) J

A LUGA-SE para cozinhar e lavar, 11.11,1XArapanga; na ru.i Benedicto Hippòlyfonj_JS2, sobrado^ Cidade Nova. (4092I) J
i:'.a Conselheiro

.rinosa, para
(3481 I) J

¦fíVJoío Cardoso 67, Praia Pormos
casa da

família.

ALUGA-SE parte de um grande sobrado
próprio para negocio, co.n 14 janellas

IMPLORANDO A CARIDADE
For intermédio dctta redacção, oppellani

para a ccridaie publica, as seguinte»•v nhoras:
VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, ealem tliaco doente e .em ningui-iu para ôu»companhia, recolhida a um quarlo;VIUVA ANGELA PECORARO, com«5 annos de «dade, coiupleUmeme cega e

fiir.i.ytica;
VIÚVA AMANCIA, com 68 xnnos deidade, qua.i cega;
ANNA EMILIA ROSA, pobre xclhl*U"'Í!. .'.'."v". ""» 1° a«'ios de edade;
fcLVIEA 1>E CARVALHO, pobre, cem«em amparo de familia;

- „^.?AííCISÇA DA CONCEIÇÃO BAR*
,?.'. f,*.it'.1 ,!e ambos ei olho* e aleijada;
JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-Ircvado, sem reciiisca;
VIUVA LUI2A, com oito lilhos me-«o.es;
VIUVA MARIA EUGENIA, pobre «•llia sem o nic.-or recurso para a tua (ub-siklenciB ;
S15H110RA ENTREVADA, da rua Se-«por de Mattosinhos, .14. doente, imiioisi-bii.tíd.i de trabalhar, tendo duas filha*,

Iniiiu uma luherculosa;
VIUVA SOAliliS, «rctl.a, icm poderlr.il.all.ar.
VIUVA SANTOS, o... 68 annos dctni.de, gravemente doente de moléstia in-

curarei:
THEREZA, pobre ceguinl.a icm auxi.no (le ninguém.
VIUVA B1SKNABDINA, «om 78 an-

nos.

Corrimentos
ém JTtrinariirTr»riiiniTtiMmi-| m ¦.—r

curam-se em 3 dias cotn

Injecção Marinho

para a rua; Uruguayana (2Ó04 E) S

¦pitECISA-SE 
para caixoiro, de i.m me--1- nino de n a 13 annos, co.n pratica<le venda, do boa conduetaj rua ViscondeItaniaraty 11. 101, Derby, (4149 D)J

TJRECISA-SE de um pequeno até 14•»¦ annos, para casa de um casal; ruaPrudente de" Mora
no Ducayuva. 80—Est. Qiilnti.

(3C81D) .1

fl'sli vossos Filhos iiT o5:S?
ãrr-Tt" mimm,,. 

" K'"V 7 "' ia*

Aillil|iljfi

CASAS E COMMODOS, CENTRO
A {'Up-V-SE a casa da rua Dr. Menezes'

xxvleirn, amiga Inválidos n. 178, combons commodos e todos os melhoramentosmodernos; trata-se na rua da Assembléa
'.'j_'j. loja. '1. 2302^ C. (4046 K)

A LUGAVSE o esplendido sobrado á rua.f.vde b, Pedro n. 324, co... installações
cleçlnms -e isanitarias, e aposentos bem
arejados; trata-se na loja com o sr. Vas-eoncellos das 7 ás 11 da manhã. l^o^IOK

ALUGA-Sli um quarto mobilado, inde-afXpendente, tendo lions banheiros e umalinda arcu; na rua Evaristo da Veiga, 148.
(4023 E) *M

«yGA-SIS o espaçoso sobrado do nrc-J-Xa-.a da tua do Riachuelo 383. Trala-seua rua dos Andradas 99. (40:4 !•') -\i

ALUGA-SE 
um amplo 2» andar ua rua

( rrimeiro de Mtirço n. mo; trata-se com
Camões cr C. .10 l.ecco das Ciuieelias 3,
onde eslão as chaves. (2610 E) J
A LUG.-VSH ura bom quarto liem arejado,-ÍA.e co.11 lua electric..; na rua Marechal

1'lor.a.li) 11. 140; trala-sc iu loja.

(233' 
IO S

A LUCA-SE o 1» andar da av. Rio llrancoJX129; chaves e tratar, 110 Café S. Paulo,
com Dias. (2SS3 I") R

AlaUGA-SK o Io iiiiiltir da mal•"IGoiiwiiI Citniurii 58; trata-soj
ua ru» do Ouvidor us. 90 o 92.

 (.) 3549) K I

ALUGA-SE 
boa casa com quatro quar-tos, na rua do Rezende ... 197. Alu-

Cttcl 2eo$. Chave- ' •venda tia esquinL.
(3816 10 j

ALUGA-Slv 
na avenida Rio Ur.-.uco 51,csipuna dc Visconde du Inhaúma; Pen-

s..o iMòss, magníficos salas c quario dcfrente, be... mobilados e co.n pcnsiío, ,1 uma
pessoa 100? a 150J; du.is, 220J a )òo.$.

(314ÕI') S

A 
IaUGA-SE uin bom .piano co.n luz ele.cinca o muito arejado, a moços soltei*

:1c família; na rua d:i Re*
(35.17 lí) .1

ros, cai casa
lação 35.

A LUG.VM-SE: quarto mobilado 40Í, sala•i-4.de frente 80$, casa de familia; «..aca.Maua 67, 2» andar, (31,49 j;j j{

A I.UGA-SE nu i" andar da rua Uru*•ügtiiiyami, uma sala de frente com duasjancllas para um ou dois moços' do co.n-mereio ou um casal sem filhos; na rua daAlfândega 13a. 1» andar, das 2 áj ó.
(3827 li) M

X\.I,U(.',.\.SU um consultório com sala de-i»es|.ein; na rua da Carioca n. 41, sob.
Í4031Í li) R

ÍJ.RECI.SaV-SE de
gniiza, l.eine,

Copacabana 11. .«.;.

IÍnIíi-isÃ-.s..: ,|,."
i- I». .Marciana 1mente.

unia ,i...a secea, port...rua Zsuss;. Senhora de
U'33 A)J

uma lima secea, á riu
• .71 paga-se pontual.

(3121 a\) J

ooziíeíseTozíheirss
A 1,1'ÇÃ Sli uma. cealulieira, dando rofe
fe™,*1 •¦¦"¦•' "»duci.i; tem uma menina

o- ,r, ' ""' míeJe '7" í»™ o ^"Ure*
íí.',,,'',' Kc u '"'' bciudor Uiucbio .iu-A,
„.".'.' U4.7 il) .1

A íríviuiVIu ""i'1 d fv--" c"zi"!,^_*>
^ 

(d('3~"v.) s
PÚECISA-Sis dc.' ;.:,.,:. rn.,.;, v-,e saibaA. eoi.nhar o- trivial e faça todos os deiiuii. «rviço. de easa de um 

"asai? 
doEm.,, ,,o alusnrl, rua Dr. Dias dá Si.

-1_.'..1!~" -IÍCr' (»'"9 1) 11

pitEClSaV-SU, p,7,-r„t„ casal, de""^
,„,. 'Síí1"."'» '1;-.'.'. ú{mm n» alueiiel e
,i:.- -1'' ,:'s-''' '¦• '>: raa D.mueja de
-"!•-_'!.."'. 'J 

:i 
-L,llr'-;|!'- (3P68O) M

^JJBiiiiasãri^sa^iiivü^atiiiíiiasSiffiii»
PARA O ESTÔMAGO E LV-1

ÊsírEG%L U'U mi'°-Dl0Í

Guaraiiesia |
^S!.yB!:i:ia::;:iSü!ilffi.;TSrr^^^ã^^a;::ii^

ííÜíCiSA.Sirde/^tóidrehT^^TTÍ.J- vial e arrumadeira e eopeira, para pe"q.itiui fanulia e ip.e durmam cn cisa-
_fiJ Mi'""co "• -»•'¦ (.1785 II) R

]

A LU(,a\-Sl', uma sa'.i mobilada para ...
5-*-P»í do commercio, á avenida iMein deSa n. (.,}, telephone 3.S2 Central; traia-
f» nn referida casa, (4041 gj j[

Aa."i''í\ÍÍ!.S.'''.- b°"s. ?°?Cultnri09, na rua¦da Carioca tio e 04
ideal.

A1'^'.í.-V...iiia <jc respeito; rua

trata-se na Cinema
(4000 li) R

A '^''-'VSH o predio da travessa dc Santa**.Klto 42, por 250Ç; chaves na esquina
_, 0_ãi(i E)" J
'\.'*CCA-SE a casa da rua Nova de SãoAi|I,copoldo n. !•;.-. com dois quartos,duas salas, qu,.iu!, forrada ]ii:,t:.:!.., etc:chave no visinho; tratar ua rua Sete dcSetembro 190. (351;., j.;) j
A LUG.VSE unxjLmeia casa on

VENDIDAS HA 60 ANNOS'

Cremos que as Pílulas do Dr. Ayer são as
melhores pilulas «ue até. hoje se tem feito, para otratamento da
prisão de ven-
tre, indigestão.
ardor de esto-
mago, falta de
appetite, dores
de cabeça, en-
xaqueca,' des-
ordens biliosas,
diarrhéa bili-
osa, náusea, ic-
tencia, hemor-
rhoidas, bor-
bulhas,e varias , ..„. ,„,
affecções do systenia nervoso causadas pela
prisão de ventre ou inactividade do ligado.
Prcpriult» pelo Dr. J. ç Ay«r & C, Lowril, Mu.., E. lí. A.

ALUGA-SE a casa da nia Tavares 2s6Al-.ncant.ido. para familia. c"q8j I) J
A LUGAM-SE, a 35$, aS«•iXsala com n sacadas, c *

Visconde Itauna 53. sob."

s. «st|| ídarah!
E VOU ISABEIl1

AiI.UGA-SIi^iuii quarlo cm casa de fa-¦íXimba seria; 11a rua JJclIa de S. Joüo"' 3'0- (3655 L) S

e 53$. uma boa
quartos; ua rua

Cio?' D J
da

A LUCA-SL tuna sala. limpa e arejada,J.-&-se.n molul.a, a pessoas sérias; preço mo-d:co; rua Carvalho de Sá 50, L Machado.
(348. C) J

AIiüGAM-SB perto dos bnnlios- .T V""'' " l""e$os muito rêdu-aitlos; liclln saiu do frento o «uni-tos mobilados, um uunrto paru 2pessons com nensão, confortáveis;desde SOOüi moiisues, luz electri-ca. Telepli. Pensão Fiiniillnr. I'ra-ca Josu de Alencar 11. Oiittete.
 (J 3519) O

A LUGA-SE uma boa sala, .1 um casal*L>sem filhos; rua BarãQ dc Guaratiba to,L "'''"•¦ <-»oc"; °) 'JI

A LUGA-SE uma excellente casa própria-t-vpara qualquer negocio c com acomoda-Coes para fanulia, a rua da Passagem 11. 2-,As chaves estão á mesma rua 11. ;8 etrata-se 11.1 rua Salvador Corrêa n. 3.-.
(3440 G) J

4 I.Ui.A-SE, por 100$, „ casa térreaAna I,.„z Augusto Pinto, antig, travessa
E'í.™Vt«-^*f'14* !'""''-,,a c errada do novo
fjiuanos, luz electrica, etc (4089 I) j

Al'}, a.í" -19r ,,?' ""' ll0nl 'inarto. enl-Cicns: de fanul.a, .-. „n,a pessoa só; na tra-
K,S;aívft Casa '' «Uitina Viscon.de bap.ic.d.y, Mangue. (,|o;l; jj R

A LUGA-SE por 90$ 0 predio'da rua,-íi-rraiicisco Eugênio a. 325; aa cha»t«estao 110 11. 3.17 c trafa-se na rua da Qui-1J'"la (3653 Lf a
A LUC.V-SE a ca"sa da rua Ararlpe J»

jiin.or n. 13, com tres quartos, duas sa-Ias, banheiro, installação electrica e maisaccomniodaçoes para fanulia de tratamen-to. _lrego 110$ mensaes e trata-se na ruaJiarao de Mesquita 11. 843. onde estaans chaves. (3 u y g

A-bon^fisiurrua' "!2Z ™''&c01" 
I A,'^YMr-S!''l,'íu -™h ^ f^^T^is......1, rua La»biiino 4/, Worin. | Aum bon. dormitório, mobilados on não,

__(4^63 1Q J
A t.UçlA-ali, em casa de familia respeita-¦ri-vol, u:u quarto, com toda a hygiene cconforto, a rauaz do co...mereio; á rua Moil-te Alegre 478, Sa.ita Thereza, próximo aosBMidçs Silvestre. (4131 Jt) J

a ladeira do Sena-lo 40,casa on íala e quarto, tem tud.-is..-. comiundidadcs e porão habitavel, comluz- electrica cm ledos os commodos, easaüe Ianuiu decente; ir.ua.so ua mesma ci*...
(3563 E) J

A iI.UG.VSli uni coiiiinodo .. moços ou¦ca.cas.il que trabalhe fora; na n.a de Sãoredro 8C4, sob. (j83s Kj 1
A"LUG.-VSI? o t» and.,r do laíg

r"ii10li" 1','' I,' l"'0i>ri" Para eJoalheria llrasil

\ 1AÍGA*S1*1 nm 2n andaX3.yidor| informações poll.ens

• da Ca*
criptorio,

(3834 E) J

.... iiuarti), em casa de fa-
Asscmbléa 64.

(400.1 E) M-." andar.

A LIGAM SP, uma ospaçosi sala e quarto-4-».ii-.. trente, con. 5 sacadas, próprios paraconsultório, ojcnptorio ou grande atelier decostura; na rua da Carioca 52, 1° andar.
Í3159 E) S

ALll.AM-Slv esplendidos quartos de•i-Ximitr, com ou sem mobilia, e comou sem Ja isão, a rapazes sérios uu a ca-Mes cm casa de /amilia; aa rua dc SãoJosi n. 8. (3h3 K) s

r, na rna do Oti-
por favor 11.1 Joa-mesma rua n. 152.

(3831 K) J

\ .','•'• ° sc'brndo da rua Visconde dexa-ltaranguape ... ia; as cl.aves co.n o sr..Machado, na ladeira da Gloria n. 2
(4078'!') J

A LUG.VM-SE, juntos ou separados, doisXi.coiiiaio.los para eserirtorios ou dormi-lor.os. co.n luz, tclfi.hone c serventia; nnrua Sete dc Setembro igj. (36501-:) S
A LUGAM-SE bons conunodos, para moçosXXsoIlclms, dc .15$ c 40Í; iu rua S. Pedro"• I4:' '"• (3677 E) S

)RECIS.\.SE 11 ma- empregada cm
.Je lauiuiii, para euduliar e mais""'.ços eves;-. rua Visconde Je Tocan-"" "• -13 -Iodos os Santos. (jS.11 11) A

¦J>RKCISA.SE de. .uma 7eTíeTür^zinhri:

*ir;!.-:.,a-se na rua Seu de ^timbro
H:„'..'.Ll.  _(4.)*'7 in .1
PRECISA-SK de mm creada para co-J- iin.iiir e iiuus serviços, cm casa dc«« : rna Mariz e Barras! n. ,5„, „",?•J:... 

<W3 10 j
i>KiíCi'aA3Í r, i:,,; ^:hrT7~7~i~r.-»¦ vii.leira. qttc durma „., aluguel; trata-te: 1I.1 rua d-onseea Lima ... si, até Sc ilciM.s das 4 horas, (âl$9 ji) f
1>REÇ1SA.SI5 en. ei.sa dc mm casal «cm*. idbos, de uma empregada para cozinhir.e fazer alguns serviço 1 0"; tra-tar .1 rua Marcclial Floriano ... 131 ,«
S!: (1063 io it

A LUGA-SE um bom quarto 1110XX.pesíoa que trabalhe íóra; na

pKECIS.-VaiC de
-l que cozinhe, eom caz c d-irinã .10'

boa cozinheira

A LUGaV-SH, na rua Silva .Manoel 136,-^» uma esplendida sala de frente, arejadae com entrada indepaudeiite, cem ou semmobília, a casal seu filhos ou a um senhor
qg_c°"imcrc,io, (il5a j?) g
À I,UG.-\-Sli .....a sa'a de frente, ,1 rei--»iso.'..i decentes; na r.u Treze de M-iion. 37, casa de familia. (ií.ij i;j ,s

lõbilado, a
, . ,.- ,' .- ¦- ."">> na rua Se-nado.- Daiit.n 4.-, sob. (J83Ú E) M

A LUGAM-SE cspleiidi.lns quartos e salas•i-V.iI.: irenie. bem mobilados, com luz ele-ctrica; avenida Central, prara Maná ri, 2°a"-'''r- ' (3676 É) S
A LUGaV-SE um bom auano dc frete, aJXmoços do commercio, coei pensão, emcasa dc família; ru.» Buenos Air..j 54, 2".

(3675 K) S
A LUGA-SE '...lia csp'endida casa de com-Xi.;iHHios, nova. com 19 quartos, duaa sa-Ias, do.s tanques nus baixos, um 1.0 ter-raço do sobrado, gaz. electricidade, tudoalugado. Pódc ser vista a qualquer hora,com o encarregado; trata-se no Fluminenselloul 507 e =U9, praça da llepublicn, sala.aoi tambem s-: aluga uma casa pequena,nova, forrada e pintada de novo na ruaGencra Pedra ... 9..; as chaves 110 bole-iiuini da esquina e trata-se .10 mesmo ho-lei ou I.uiz dc Camões ti. r.j, armazem.

(3157 E) S

A í'Tu.ÜA'SI! " c»sa da rua Dr. Carmo-í.v.Neto .90 com ia salas, 3 quartos, eu-z;..ha, quintal, etc.J as chaves 110 aioi.
(342a li) J

AH0® "l'ka '^ls s''^ 
'<: 

nuártos
caiauieiros. beundor Dantas 11. 14

(=91-1 li) S
Aií.l'(a-MlO a loja do predio clã-tl: pruçn dn Kepublicii 11. 9,'í. pro*prm mira familia. ns elmves eslãouo sobrado; trata-so un AvcniiluKiu grancoji^ 50. (II 8349) lí

A mni9A'S.r''' f?."1 1"-'"-»". cm casa de~fã-
,n i '. nK*"lfl.C0 1l'"rto bem mobilado;
.uciud.i e Gonçalvca Dias, U|.|(ili) ti

Aí'tVG<A'S,Í °, """"«ii» inferior do pre.
^Xdio á rim do Livramento ... 205, comtai-amb» para familia, installa.£?,líJeC»'"CV,c.,!".,rato-se "" r«» *°* A"-
___ s-. cliapclarra. (..«ju j.;) u

Aíi',',aí-",A'SÍC |,or 300$ uma earage com
f>-duas casas, na rua João Caetano .89a 199, Irata-se na rua do Lavradio .3t.

Cl73j li) 'll

AÍ',!k,;a"SI': "'" 1,,arl0' cni «sa de fa*

S!ílí»l*L 
uo_.™7ifi4,:ii ,!n

A LUGAM-SE bens quartos, mobilados, com
Tn- T ,1 "'"f"1'". a,senhores du tratamen-to, ai. Passos 40, sob., casa de familia

(3648 E)" S
A U{pA-SE, o 'bom sobrado da run Ile

lamina. .Aluguel, 110$, (3y^\ j.;j j

Af,UGA-Sl'„ cm casa do familia de todorespeito, uma boa sala de frente, inde-
[tendente, a rapazes decentes; rua Taylor 5.
j?!"' (34'8' F) 

"J

|iiHii[Kiiiiiii!iiBi!:ii8iiii:Ri»i:ayiiaiiHisiaisiiBBMJ
I OS QUE SOFFRF.M DO ESTO- I
1 MAGO DEVEM USAR i

| Guaranesia |
»E!a;i!!iBi!:s«i!iiwiy!iaii:isiijiBiiiiMÍH[iiigiia5:[i;itm

A LUGA-SK o pre.lio da rua Monte Ale-•il-src n. =88,. Santa Thercza, com grandeterreno, bella vista c muitas accom...oJaçõcs,
p.roprio para familia de tratamento, todos osbondes do Plano e i.s que partem dá estaçãoda Carioca para Paula .Mattos, passam na
porta do predio; trala-se còm o sr. Cie-mente Castcllo llranco, á mesma rua 294

(3538 !•') .1

liara negociantes ou empregados no com-merco, por preço razoável; na rua do Cat-tete e trata-se na loja n, ir.t. (3147G) S
A LUGAM-Sli magníficas c amplas casas,-p.1111 rftciiid-.i D.' Luiza, na rua liiiphr.isiaCcrrca 11. 41, próximo ao largo do Ma.Cliado, com installação electrica, aluguelI.3C5; trata-se com o encarregado, a (mal-

qiicrjiora. {mry) „

A ll , 
' 

h ' °. Predio de sobrado da rua-titedro Américo 11. 107, quc está aca-Dando de pmtar e forrar, co.n excellentesdormitórios e mais con.modidades para ia-nu.ia; trata-se na rua Gonçalves Di.is .14.
 (3i8j_G) J

A LUGA-Sli . uma casa nova, com duas^..Viiaina e dois grandes quartos, desira.sa,nvutorio, installação de luxo, fogão .1 gaz oulenha, por no$; sita á rua 19 do Feverei-
10 11; 56, Iiotafogo; trat.vse ua rua Sele de
hetembro 116, das 4 ás 5. (400.. G) R

A LUGA-SE por aoo$ a casa da rua Pc-¦J-XOro Américo 11. 35. está obert.l das 7¦•" '7 noras.  {3,26 G) S

I DOIS CÁLICES DESTE PODE-
I ROSO ANTI-AC1D0 EVITAMAS MAIS GRAVES DOENÇAS

Gnaranesia
l(i:iiBIHai!iaBMII!MlllilBaiMlBB:illgia:iBii3K|
IC—!¦¦«¦ Mm mi ¦ 1

À LUCA-SE
ÍXciurada a

mm, estacio
E RiO COMPRIDO

A LUGa\*Sl> um quarto, n um casal semaíXfillios.ou a uma senhora que trabalhefora, por 25$; a rua Miguel dc Frias ss
(35SI J) J

ALI!GA-St', por 81$ mensaes,T\l da rua Dr. Naíiuco do Fr
a. casa n.¦ ""—,  "¦* -' -" uu vrcit.is 118Ícom 2 salas, 3 quartos, illuminada a luz ele^ctrica; as chaves nas obras do n. 156, etiata.se a rua dos Andrades ro. (3411 j) J

1.easa nova, assobradada,
„,..,... . -,- --.'ado. eom duas salas, tresquartos, banheiro, cozinha, etc., Icm luaelectrica; ira rua do Consultório 11, ir..próximo a avenida Pedro Ivo. As chaves
,.?.„rS'í v. di», avenida junto e trata-socom Guimarães, á rua Luiz de Can.Scs, ifi.

(3»5Q L) a
ALUGA-Sli a casa da rua de S. Luie4-i.GOiizaga ... 348; as chaves, eslão, nor fa-

tiavessa do Ouvidor 15, con Taborda.
(__\ Dl.

A LUGA-SE .1 casa da nu S. Luiz Gon--ivzaga 11. 191, com electricidade; prece»""*»! a chave esta no 197. (36.j I,) J
A LUG.VSE uma boa casa para família'-í.imio tratamento, lendo cuco quartos, tresSalas,., despensa, cozinlia, banheiro, tanque.electricidade o. chácara; respirando.se osbons ares du Tijuea, 110 And.tr.1l1y, rua Lco-Pc|do u. 262, bonde Ur.isn.iy. (1413 I.) J)

ALUGA-SE, a" uma senhora honesta, um2. Aquário bem arejado, com ou sem pensão,
f?«í?«iií!i ^!"'ba decente; rua S. Clemente'do, Villa Visconde -Moraes 11. V

(342') 
'G) 

J

A LUGA-SE .1
XA Valle ... .1

cas,. da rua Moraes e
., com quatro quartos", salas

e mais dependências; as chaves na rua daLapa a6; tratasc ...1 rua da .Assembléa 18.
(3823 l>) )

A LUGA-Sli, «11 easa dc família, um bom-txnuartp .mobilado, tendo luz electrica, per-to da estação, de bondes praia Flamengo;¦"a Ur. Corrêa Dutra 24.. (33.21 c.)J
A LUCA-SE bom quarto, para moço sol*¦TJ-teiro; .ladeira jla-Jdorla 37. (33850,) P,

ALUGA-Sli um ou dois conimoilos, bem-f>arejado.s, com ou som mobilia, a casalou senhores de tratamento; rua Dr. Cor-re.. Dutra i;i). 
 (34,5 Q) J

A 
LUG.VM-SE bons commodos c a preçorazoável; ..a praça Duque de Caxiasn. 9, antigo largo do -Machado; trala-sena - loja;' dc tarde. (2943G) S

\ LUG-.V.SE por 55$ mensaes um chalet-i-i-ziiil.o. para dois moços solteiros oli ca-sal sem filhos; na rua Buarque de -Macedo
11 • '-• (2903 G) S

A LUGAM-SE, optima sa'a por casal e üm¦t.Vnposenlo para cavalheiro, com pensão, apessoas, de tratamento; na rua Machadode. Assis" s¦'-"'.: (3765 G) lt
A LUGA-Sli a casa 11. 1 da rua Maria-i-».i'.iigeni.i. co.n dois quartos, un.a salac mais dependências; as chaves estão 11.1Panaria; da mesma rua e trala-se na ave-nula K.o üraiieo 10a, com David ci C. (G)

loja para. barbeiro 011
na rua Voluntários da* 

(.1787 C.) lt

A LUGaVSE uma casa na rua dos Co-x.Vquciros 11. 102, por 82$, com electricl-dade. cozinha c todas as conimodidadcs.
_____ (3-S6 J) J

AL,UGA"Sl!' por P'01-'0 módico, um es-
jflplend.do quarto, mobilado ou não, comjardim ao lado, luz electrica, banheiro etc-na rua Itapiru' n. 219, casa de familiasem creançás. O913 S) j

.4 LUGAM-SK para familia de tralamento,-fios bons prédios assobradadas, eom cincoquartos, . duas salas, mais dei.ciidc.ci.is cjardim, a travessa Santos Rodrigues ns •,->
e 22; trata-se na rua Primeiro' do Marco"~321 (33.14 J) J

A LUGA-Sli uma
Xloutro negocio:
Pátria 38.

A bUGA-Sli a casa da rua D. Carlota n.-*¦»-,', as chaves estao 110 armazém da es-
________ (3584 G) B

A LUGaVSE espaçosa sala de frente, in-XI; epcnilcnle. mobilada, cisa dc pequenafamília; rua Condo l,age 23, Lapa,
(3S36 F) S

quiim.
A LUGA-Slv o predio da rua Carvalho dc"oa n, 47; as chaves .... armazem ao lu*do, o Irata-se a rua das Laranjeiras 48.¦•' (3593 G) B

A LUGaVSE .....a boa loja, para qualquer-fAraiiio de negocio, uo largo do Machado
!Li3: (.1590 .c.) j

A LUGA-SE a casa 11. 63 da rua Pauli--aluo Fernandes, llolafoço por .jnS; asc!,'.',vc3..,ncl '.'• r>o e trata-se na rua Theo-I1I11I0 Oito... 90. (33^3 G) J

ALUGA-SE çm casa dc familia, á rua.«.Aristides Lobo 11. 237, niagnificos com*modos a casaes sem filhos, cavalheiros 011senhoras de tratamento e bons co.itun.es' árua .: servida por ("versas linhas de l.ond-.de cejn ras e a casa, alem de ser muito lim-pa, dtsp5e.de utn grande terreno próprio o.irarecreio dos seus moradores, trata-se namesma cum o sr. Oliveira. j
A LUGA-Sli em Catumby,

Ade Pa', w. á rua Miguel.-a.va n. 25. próximo do bonde dosCoqueiros, uma boa sala do frente, comporão c entrada independente; tr.ua.se •.-.
mesma-rua 11 .--7. (jm .j)it

CaALUGA-SE 
ira rua Dr. Affonso Cavai,canil 11, ,23, próximo á rua Macha-

A LUGA.M-Slv quartos mobilados, co.n neu-Xlsiio, q1 casalj casa ile faniilia; rua Buir-que de Macedo 17, Jerio dos banhos de '..ar
OSiú G, .'

ALUGAM-SE niagnifioas casas ua niauni-XXfiW avenida Bella Vista, na rua 
"Eu.

vi, 
"1. 

1 ff5* f2' P,rü!"'ra" "o largo duMachado. Aluguel 113$; trala-se com o en-carregado. (_,6(J G) j

A f'Hr'í-S1?. '"" nimrto, nara pessoa quo-CVtrabalhe fora; na rua Bambina n. 113,
^.^______ (3562 G) 

' 
R

A'1/ÜGA-SB por 100$ niensnos,
f^n iiequena faniilia do tratamen.to, tim bon casn, com 2 auartos,- .salas, cozinha, serviço sanltnrloo pouena ai-en; nu rua Retiroda Guanabara 47. (3 3510) G

dedo Coelho, uma easa, acabadamar, [>or completo, com duas salas tresquartos com janellas, cozinha \V. C hi-nheiro e bom tanque e área, tendo 
"duas

entradas; ns chaves estão 110 11. .5. „-,casa n. 1; trata-se 11a rua do -Mercado"' 3± (.1571 J) J
ALU(,a\-SU, só para familia, „ pavimen--fl.10 superior da easa 11. (i.j da rua da Es-trella possuindo duas salas, dois quartos,cozinha, arca com chuveiro e W.-C • a cha-veesta no 11. (Í7, onde se traia. (3844J) J

.1. """ ——'

PÉ) ii::ii ^-i: v Tia»
A '*UGA-SIv a casal ou cavalheiros, c.x-XXcellcnte aposento, cm easa de familia,

perto dos banhos de mar; na rua D.iar-
que dc Macedo 11 ¦ 36 (3563 G) J
A LUGA-SE ou „deu centro de Jardim,

arrenda-se o vasto predio
,- — iardim, á rua Bambina

;.. 3,0. tendo iinv: quarto», quatro saiu»,boa insinuação, juntado e forrado de 110-vo. chácara, bonde, í ponto de parada áporta; trata-se na rua Marquez de Oliii-Ua n. 09 c na rua Uruguayana 11. 3, ássegundas, quartas e sabbados, das 4 ás 6
Í12TI3-. (3681 G) JPara vencer difficuldades physleas e^niorács ilhminii.  •• •

teir^AMrJ^«?»t^^ ir^!ALUGA,E, cm casa ^1^^

J 4't?fi

AííH u S ' a caSa asspbradadit da rua da
„.. ' , -v "' 52, com boas accommodaçoespara .família regular, gaz c luz electrica;grande quintal, etc; a chave está no n. 67onde so informa. (3843 J) I

A í.!H.L'"u"S1'•• por -3oS, o predio da. rua diiajlls rena 11. 59; tem seis quartos, maisdependências, oleetricidade. jardim, quintal,
çtç., informações, na rua Sachet n. 7, sob ;tel. 333 Cl. (3H'' J} 

-j

À ,' ,', -í! í ° melhor sobrado da precaxiqa Bandeira, próprio para sociedade, ga.Dinetc ou escriptorios comuierciars; trata-se 110 Bazar Ncrniinius; praça da (Bandeira..
(3288 L) <M

AfUGAM-SK nu Avenida Pedro
f*«y.o 11. 61, casa 11. 3, a faniilia

1 tfüíi""01'40' Pelo »r'eçò mensal
í^1^000' »AN»O.SE 1 ME»VK BONIFICAÇÃO Ea\I CADILAMO DE PEKaMANBNOIA. ma7Kiulieas casas com 4 nuártos, ba«ulieiros do acua uiienta o fria,optima installação electrica, doisfoaoes, sendo um á biz, doisW.O.,bidet, (.'te. ( í 3810) fr

A LUGAM-SE, por pregos módicos, boas-ílcasas. na rua Darão de Mesquita mv'2? e H7; as chaves com o encarregado, nacasa IX do 147, c trata-se 11a rua do Hos.Picio n. '44. i" andar, (3337 L) S

ALUGAM-Slí casas novas com duaa •*«s, dois bons quart.u, quintal, tm.nheiro c W. C. dentro dc casa, electricl*nade, entrada inde|ic.)dc.ile, etc; na ru»JpclteyClub n, 157, casa 11. das 6 ás u.Iiata.se no rua do Ouvidor 11. 183. Tele*iPhoní 1117 Norte, das 4 ás 6, com Cha-con. Aluguel qijooq. (,Ss!j y j
A IaUGa\SI-SE ns casas da rua

f1». Maria 71 (Aldeia Campista).
transversal a rua Pereira Nlmes»,novas, com dois quartos, duas.s-alas, cozinlia, banheiro e tanouo
de liiviiirem, todos os commodos
illiiiiiinados a luz electrica. aischaves no local. Trata-so ua ruaGonçalves Dias 31, próximo dacidade, a poucos passos dos bon-
des do Aldeia Campjstn, eufa pus-sanem cin duas secções ó do aOO
reis. a\luuueis lOOüi o gOgOOO. h

ALUGA.\I-Si; quartos o 20$, 25$, 30$ «
35*; na rua II01111i.11 u. 98, tem muitangua e muito terreno. (3015 L) J

ALUGaV-SK a casa da rua Costa Gui-marães 11. 27 (Retiro da America) com
ponto habitavcl, quatro quartos, salas d»visitas, e de jantar, cozinha c o n.ais que necessário, cm uma casa de familia, leiKaz c luz electrica cou. todos os co.nmdos, esta pintada e forrada de novo; a*chaves estão no 11. 25. Aluguel barato»trata-se na rua Piauhy 11. 93, Todos oiS»"!»5' (3197 D R

AL I' v1' por S°^,a Brande c boa casa•filia rua Navarro 87, logar saudável, e per655,, a casa da mesma rua 206; as chaves,ltap.ru 90; tratar, largo de Catumby, esquinace Coqueiros, armazém. (3523 J) J

ALUGA-SE por 150$ o :,. .f,7 |„ja ()a-fVr.ia do Kacli.uclo, com dois q.&rtos (luas«•ns, dependências e luz electrica. Abertonia 9 as 12 e das 2 ás 4. Trata-se nirua Gonçalves Dias 11. 58, 
'ús 

2 ás ? lio-raS' (3590È) 13

Aí£íí:vsi': a :,U3,;"S ""!a iwíriãiàTdc-jr.Vírcnte, com ou sem mobilia em easae família; na avenida Henrique' Vall.-nkres"' *3, térreo, (-5So r;) ,{

A 1.1 CAM. SE prox.n.o .1 avenida Cen-
jt.vvr.il, espaçosos quartos de frente, mou.iauos e co... pensão, a senhores de t.-atamento; na rua Rodrigo Silva 6,

iil"g..ei; r.ia juio César 11. <i.dar; (Carinq). Ul}0 ã)"j

PIIKCISA-Sli dc-uma 
' 

empregada paraX cozinhar; rua Conde ' "
iiicni kís. Jo 13010fim nu

(3775 II) R

c.-tiso
-.. itÇftS

«"Ww líUrt 7 D. lii i
líesli vossosFüfios d,,7oE

GHEAOOS E CnEÂÜÍS

„.._-_ J_ <-"JI5 Ul K

¦*; »"ircoiX1 8$, t ^««« f
_. (36.17 b) s

P"KCISA.SE dc~,^ ^IhllrTTo* •-'-. na estrada Velha da" TijíS
 __ (.!'¦-'.; 111 1

P"KÇISA*SK de'",'^r^i77^-^;
Líi," "C"a, fami!,3! V'.cUde de

P»bctsa5ê 3r«SrTS3n5írt5:
trav.:;V'\ -"'W ã'\^"''"-''" 'amilia] átiau-.. 1. Jc Dezembro n. ,4 _ .Mjl.
-.: (356i O J

PHIÍCIS.V-SE de um, ere~l7~"L~~

-.. 'Jrr^^rUr'-- unuWli

PKECISA^Ê 
de uma IT77, ""•laftr todo scr.i o",., 

'££%*../'í?
na família, menos o de l-v-ir » » ¦" - ""

fcpHarão 
de Peiropolis'^'' ' 

^ggf^»^^a»^,v»,^^DW^TO.I^^^^._J_<

EMPREGOS DIVERSOS^

A LLGAM-Stv do.s bons quartos juntos,-n..i casal sem filhos; na rua da Prainlia"• 7i. por 55Ç000. (3835 li) M

s quartos, cem luz
ale 50? mensaes;
25$, sobrado;

(3145 E) S

A L.UCAM.Sli mògnific¦CA-cíectrlca, desde 35$ua rua do Hospício ú.

A 1,1 GA-Sh o bo... armazena 32 e 14 da-rXrua Visconde dc Ilauna; trata-se .10 Flum.ncnse Hotc; praça da Republica 207?
 (2934 F) S

A LUGAM-SE tres bons commodos comn.jaitella para o largo de S. Francisco,nos altos Café Jaya, 2° hndar, (3802 li).l
A-I.UCA.SI5 o esplendido armazém da¦d-ruq llieopl.tlo Ottoni .1. 100. i.iSo.Hi |

A!;VCáe,;3ln,"mil snla de fren'le narawc-txspl sem filhos e com pensão, em cas1. amilia de todo respeito; „:. run doHospício 11, 131, predio novo. (3556 K) 1;
A LUGA-Sli uni quarlo- para empregados

^ri,?"""""0! !m;iil "ejado, íoin uz
n - ,'v ° tri"i,r M »» 'lo Jlosnlciò
;*. 'ai. -predio novo, 13557 li) R

A LUGA-SE uma excellente sala de fren-
i& VinIa: i1'0'' Soí' a casal «'» «-

o ..ido, por so?, a rapaz solteiro do com-mereio; «ia rua do Riachuelo 11, 95.
(3:3» 

'li) 
S

AUTCAM-SU a, casas á rua Guine*.
uíS?v ,L°. '!S- n-.vnr- Biigcnlm de"cairo, tivi-...£e .... Conq-aiihia Perseve-¦-i...,a Interna-.-ion:.l, avenida Rio llranco
-—-li: (3122 E) S

A'i''''i'.A"íi1:' cxcellente escriptorio; na rua•O-do Rosário 11. .72, com te'e|.l.oi.e.
(3604 li) J

A LUG'A-S)v uma boa sa'a de frente; na-ÍXrtta Selo de Setembro 11. S8-A; trata-ae ua loja de trutas do mesmo predio.
 (293.1 io s

A I.I...A-SI-:, a cavalheiro, um commodo•A-vinobilado dc novo. com e.itrada indenen-dente; nn rua Francisco Uelisario .. antiga.los a\rcos, e próximo ao largo da Lana.
(34.8 F) J

,1 I.UCA.Sli. ua avenida Comes FreireX3í'.,3*t '" amlar, um quarto, lindamenteinclinado, para um casal seu. filhos 011 ra-[...zcs (le fino tratamento, com ou «c...
pensão, i;-Cíi pj R

. § MOLKSTIAS da Síaraunta ei
I nppnrelbo respiratório, tome S i

I 
ri-MORAL MAItIMiO. 1

I Rua Setó de Setembro 18G I

A LUGA-SE, cm casa do família, um honiÍS-quiirto, com. sacadas, a 11111 0.1 dois ...o-ç..s Uo commcreio; na praça da Republica -9
J4080 lí) j

4 LUCAM-SK .2 bons quarlos. juntos, bom
^JLquinlal e cozinha, casa de familia; preço60$; rua do Sena,!,. 194, s„b. (1S40 li)l

Aí', „\ m 'i ''"! cnsa dc familin, um quar.
ÍTr-, ¦;"'"• \"'- clcclríc'1 • ro"M 'lc ca*
Si';, , -¦' >m,Hi ,rall,"sf " "¦¦•> R°'IrisoMila 10, 2" andar, entre Assembléa S. |„í-.

(3<i53 K) R
A iÃ-gÃm-sk 0? l"-6 8« nnitaíS-«- do predio a .Avenida Uio liran-co ii, o», lado da sombra, sendo

!? 1.,.|,i"'i' escriptorio e o :t" purafamília; tiiitii-.se no 1° mídur.
(II 3^50) E

A LUGA-SE .1 easa da rua D. E.nilia Gui--ÍXmarilcs 11. 5; preço 142Í; as chaves es.too 110 11. 3; irata-se á rua Visconde dcaMaranguapo n. 25, Lapa, casa de hervas.
U180 F) J

A LUGAM-SE, cm casa dc familia, dois2 iconimoflos, a rapazes sé.ius .. educados;avenida Con.es i-r«rc 157. {3366 F) B
ALI,CAM-SE salas mobiladas; na rua do¦ta-Kczoitdc mi.; 'elcpliouc, e bonde á por*tn, luz electrica. banhos quentes. (iS.^lOIt

PRECISaVSE do ;:;„., pcq„,J- 14 ai.uos, para ca« de íami
«...yana, 202, i" .milar. : Cru

JU)__
PRECISA-SE de uma moço pTra tomaiJ- conta de uma crcAça; rua A-inisto
.Severo ... 70-IV-a da Lapa. (294|aíj li
/tri^C^-VSIi de 11111,1 se..lion para ser-2Sj«C05 evçs c ajudar .. coser; na ira.fl Ba.i!b:,-:i n. 22 — Fabrica das Chi.

r» (.ilM IO 11!.e ?jí'''T"íf~; •
as«fc "-í>l- le um:, mocimia para'•V.lj-secea dc creançás c arrumadeira.•«•Jf.aiitie.1 270—Leme. («.jjSAi.I

«E do. unia mocinha para co-
ili jrriiiuadíira. Avenida Atlan-*.* Leme. (3439 D) j

fc.de.uma eniptcglda, inoci-'Stçfviços tevês; ã n;i Vpi-
JÇamjeitas. (344. 1» .1

i 1,1 CA Sli p..r 35$ uni q;.ar:o mobilado¦Çi-com indo o conforto; na avenida lii-í>"','¦','. ."• 
'','.. -' andar. (4131 li) 1

» 1.1 laA-SL .....a boa sala do frente¦cl.com quatro saldas; avenida Passos
:Li?il ""'"ves)¦ (4137 10 r

A '¦' |'A-M-Sli dis gabinetes, próprios para
^JLmcilicos, era. boa sala dc espera; preçoKQji, rua da Carioca 44, 1.0 andar, (4077KÍJ
A LUGAM-SE bo.,3 5a.a, ^ tnxXiiuarto, .1 eisu. ou n cavat.i-at.inicnto, com pensão, cm casana. Kua Senador Dantas 3*. (4173 Y.) T
A LUGAM-SE ..:..,, sala o alceva, inde-Aipcndcntci. avenida Mem ,1c Sá 11. 9para rapazes, escriptorio ou 3 caj.il nucu.iicozinhe nem luve en. c.-.sa. (41S3 li) J
.<.I.rc.-V-SU o espaçoso Z" andar"i- da 111:1 da Carlocti, 50. Trata-se n.i Saiuiliiiia Ideal, loin. .; "j;-<)

! L' uni
nu de

A LUG.VSE um esplendido cobrado para•» escriptorio ou lamilia; na rua Urugirtvnn'v"' 93. (4058 li)' It
A LUCA-SK o sobrado da rua da Assem-

ff-fiia n. 33, próprio para consultório oui.inu.ia de tratamento; trata-se .... loja
(4111 li.) J

A!;r0"V"US!':- Cln,í09 e «i>awa'os escripto-Xinos. com janellas no predio novo darua da 'Asscmbléa, esquina da rua Rodri-R.) Silva n. 18, perto da avenida, em fren-cá companhia do Gaz; tratasc uo bo.tequtm. ^ ,,.„. |;) ;
A LUGaVSE por 30.5 um commodo, a se-

£Xnhora ou casal, sem filhos; na rua daINnuda „.,, s„brado. (4069 l")

Ain 
'1,'A-SI': 

ho»i e espaçoso quartoíno*XX..i!ado, com pensão, cii casa dc í-.-ui-ba;, na rua Primeiro de Março 11. 2-., ¦»andar' (4073 E) J

A I.LcA-SIv por 130S o 11. 11 da ladeiraJ-^-Jo (.astro, junto .1 Riachuelo, com dois
quartos, duas salas, dependências e luz ele-ctrica. Chaves no 11. o, baixos, Trala-scna rua Gonçalves Uias 11. 58, das 2 ás 5(.5137 I') 

'S

A.réU°à;,;.:lI'S''Vr"a oal''1 ° l|nart0 J« f'-cn-J-ilc, sem mobília, cum s janellas iiulr.oendente a pessoas do conunerèlo; rua do
..L':10 :'±  (32C9 G) m

i\ít!.<iAjr'Sh! lilll'"s e conforta-

5^arc|aiia, 89. _ , jn 5JJ49)_G

Âíto^hn?.15, 
!l r''u £'Beral Severiano n.

í-i 1' ,"•'?, ''?b;-5' 90$. 2 •(uartos, duas sa-?s, .alectncidado, grande quintal;' |nf"ní.
^u na. mesma-, ruu 108. Botafogo. (j*37G)J

AJ:,l;GA,V"SI': .'l'-''1,'105 o salas dc frente,J-vr.is,. reformada dc nino, „ casaes o mo-Uns solteiros; só a gente decente; rifa doi __i"Jf:i______ (-Si2 G) b
A LUGAM-SE ns elegantes casas dã"7ít'aXi.Jnrdlm Botânico ns. 36, 42 c 18; as cha-

ys eom p encarregado, e trata-se na rualío-.ilnspicio ... 144, !» a„,iar. (-.J4S R) y
ALUCAM-SE, pa,a r»mitia do tralãüTen-XXtn, as cisas da rua Real Grandeza ns.3.1 e 43, com 3 quartos, 2 salas, dita dc cn-t-.ada, cozinha, copa, despensa, banheiro comamieoçdor, 2 sanitárias, quintal, jardim, luzelectrica; para ver e tratar, na mesma rua,esquina de b, Clemente, u. 331 (arma:,',.,).

(.*780 G) j
A LUGA-SE por 50$ um quarto dc fren--i-Vi... espaçoio, em casa de familia so-cegada; na rua Vuluntarios da Pátria, 429.

(4031 G) M

A 
LUGAM-Sli a moços do commercio, n.a*

_ ...niiicos e hygienicos co.nn.odos, na con.torlavel avcnda-Comiiic.-.-:,), tendo luz cieclne.-i e todas as commod:da.ies; trata-se namesma a qualquer bora, com o encarregado.Kua Christovão Colombo 11. 3S. Cattete
(CS43 G) j

287, próximo aos banhos de mar
(3554 G) J

»„, Kua 7 n. 134

A LU(,a\-Sl;, o grande predio da rua Barão-íXde Sertorio 11. 2,, com muitos comuiodos,'.orao habitavel, jardim c quintal; as chavesestão na rua Barão de Ilapagipe 11 146: trabi;S0. na rua do Mercado 11. 23, com Macedo
?lbclro * (3775 J) lt

A I,UG.\M-Slv as casas ns. 5 « a da
í1!11» Dulce, 110 prolongamento 'da ru»-Mariz c llarros, com duas saias, tres quar*tos ç mais dependências. Trata-se na ruii crera de Siqueira n. 59, onde ce eu-contraiu as chaves. (3398 IJ J

A LUGA-SE uma boa casa, com todas as ao/-.riçoinmodaçõcs para familia, dc aluguelmódico; a rua Dr. I.ino Teixeira n 3382as chaves estão no predio ao lado, e trati*si'a rua dosAndradas 11. 125, (3141 ijíJ

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLON

A LUGA-
iAgrande

A LUGA-Sli, em caca de familia, um quar-'--'to., con. entrada independente; i:a ruaau.:o 1-rancisco i). 26, bonde de Ipanema.
(3549 II) R

LUGA-Sli, á rua D. Maria AngèííTa
primai: armazém, moradia para familia;tto?; :.-aia-se na Villa Iolaudc 9, casa VIL

^_±  ((2236 II) J
tl.UGaV-Sli uma casa, confortável, para.-.-«.pequena família, com grande quintal, pori2ai,,_c outra por 90$; travessa Margarida

li. Copacabana; tr,ita-:e na mesma ou 110armazém do sr. Abilio, esquina da rua liar-
(-384 11) J

A Ii',JU'V""!''' uma car"1' confortável, á rua¦fl-ile N, S. de Copacabana; a tratar, com osr. Ferreira, a rua Ur. Barata Ribeiro 251.Copacabana. (^g H) J

AIjU9'P,-SR na Avenida Central•fin. 15, sohrado, Pensão Minei-ra, niaiínifiias salas o quartos defrente elopntcmcnte mobilados e
Sn!io"c.IlsÍíi.U!l)ai'11 uma nessoa de
SXaI " J50*: l>'»« duns, dc200$ a 300,$000. (4155 i)
ALUGA-SE uma casa, com duas salas,-fities quartos, bom quintal; serve parado.s casaes, por 93$; rua da Paz 66.
..____ (41C6 J)_J
A LUG.\M-SE as casas da rua Presidente-«.Barroso 11. 148 e 119, para familia.

(348o J) J

ALUGA-SE 
a casa assobradada da tra*vessa Azevedo 11, 7 (largo da Cancella)com duas .salas, tres quarlos, cozinha e gran.dc^ninntal. (3sfii'L) II•

A LUG.-VM-SE duas boas ea.-as assobrada*-fA.as, com tres salas, quatro quartos comjanellas. porão habitavcl, grande terreno ar.uonsado, c todrs as commodidadcs, por110$ ç outro, menor, por 90$; as chaves, .1rua Chaves i-aria 72, armazém, ¦Cancella,
8. ClirtstovSo, (343J jj j

Vesti Tofisos fjjhos „r cSS
Una. 7 d. 134

MÃ-LOBO E TIJÜCA-

A LUGAM-SIv casas, nor 130$ e .30$;r%3 quartos c 4 e 2 saias, grande quintal:-- _ .. _11±Í lii: (3545 G) R

COMPANHIA PREDIAL "ÍEÍaI SUL"
1G — RUA DA CAIIIOC.V — 1({Conlracla construcções dc prédios, a prestações medimin m ., .„ <.««aüenuiados (Tabcllas M„ .1. c G.) é sc-íi adSfntttae ill, (TabeUa H ) 

* 
o»Xpronipto pagamento, nesta capital, Ni ethcroy, Campos^Pelropolis e Barra'do

... lim 12 mezes construiu 26 prédios, a prr-síacões nn v-ili,- ,„,*„ren. cn construcção mais 4 prédios „o valo? d^. U^o 
'e 

¦ ívos co$. ra-.'¦is firmados, neste mez. para mais 24:0005000,

í\ MJGAM;SE em casa do tun ca--fíUsal 2 aposentos com innclias,locar saudável, perto do bonde emar: parn ver o tratar na rua 20do -Voveinbro 124. Ipanema.
(A 3839) II

predio
ALUGA-Sí, 

«>or 2635 mensac ., .,,.,.
ii. 023 d.i rua Nossa Senhora de Co.

pacahana, eom tres quarlos grandes c um
para creados, duas s.ili.s, banheiro de ngua
quente e Iria, com aquecedor n gaz. etc;tr.-.la-sc na rua do Rosário .1. 57, sobrado;
as chaves estão por favor no armazem li.
herdade, na rua Nossa Senhora de Copa-cabana n. 602. (31S0 II) J

A LUGAM.SE dois commodos separados e.Cl.com entrada independente, próprios paracasal 011 solteiros, ianeilas para rua asphal*tada; rua Condo llomfini a. 2C4, sobrado.

(5778 
K) J

ALUCAM-SE 
coin.nodos limpos, na casa

n. 45 da rua 28 dc Setembro (Muda dalijuca); trata-se na mesma, com d. Bcmvin*da Baptista. ]ç

A LUGA-Sh, para qualquer negocio, o pre*-íA-d.o da rua Coronel Figueira de Mellon. 4-'o tendo accommodaçoes para familia« grande quintal; trata-so na rua Primeiroda Março .1.37. (30.17I.) J
A LUGA-SE o predio com tres quarto^ii-duas .sala3, miis dependências c grandequintal, a rua de S. Januário 11. 265; ira*tu-sc ua rua Primeiro de Março n. 37.

(3031 L) J
ALUGA-SE o bom predio assobradado,-(-.vçoni tres quartos, duas salas, mais dc*pendências, .entrada ao lado e grande ter,reno arbor.sadi), á rua liarão do Bom Rcti*rn n. 502; traia sa na rua Primeiro doMarço ti. 37. (3032 I.) J

Vende á vista, ou uu prestações,Matto (Meyer).
Prospectos e informações na sede,

•ios loles dc terreno na Jeca do
com a

1?JI 
Copacabana — Aluga-se a senhorasJ uni quarto mobillado, cm casi dc ia.milia respeitável; na rua Domingos Fer-reira ,1. =32. (3559 S) R

MM-Xt Jr)TVàh,uiKI««IAM

SAÜOE, PRAIA FORMOSA"

A DIRECTORIA.
A, I.UCA-SIi n predio á rua Augusto Seve-1 * LUGA-SF i,n,„ i„, „ ¦ , ¦ —-

f Aro .ti. 72 (praia da Lapa); 'trata-so á rua Adá fandlh T frít,, íf'?,IBr? Pf" Cils:1
da Quitanda 11. o;, 1» andar. (3517 Fl | I T, L„„,',.""'-''? tratamento, dando caria

1 aluguel; na rua Eurhrasla Corrêa ir.

AÍ-UGaVSE, por 120S, a boa casa da rua•Ci.Jo.ib Caelano 11. 143, com bons commo-des, I10111 quintal e luz electrica; abundânciae;.S'..a e chuveiro. (1597 I) B
ALUGA-SE uma casin-Cxiiiiiitu agua, á rua \i.

11. 310.'

A ^UGAM-SE do.s bons quarlos, muito
Xlarcjados c mobilados, a casaes sem filhos
e senhores dc tratamento, pensão de easa de
f-imiiia; rua Il.1d.l0ck Lobo 13. (49SG K) K

A LUGA-Sli n casa da rua Gralidão 19,J.Vcom dois quartos, duas salas, cozinha e
gaz; trata-se na nics.ua rua n. II, Muda da
2 """' (292Ú K)R

ALUG.\-SE, 
cm casa de familia, um bom

e arejado quarto, co... ou sem mobilia
e.com pensão; na rua de S. Francisco Xa.
vier n, 37, próximo á lladdock Lobo. cs-
quina do largo da Segunda-Feira. (34.|(iK)J

A iLUG.-VSI', a boa casa co... dois quartoí•CLduas salas, ma.3 dependências e quin*tal; na rua Lima llarros 11. 8; trata-se narua Primeiro de Março n. 37. (3080L) ]
A LI._GA-Slv a casa da rua de S. Cl.ris.-iA.tov.-io n. 534, tendo tres quartos, duas«lias, Baleia, cozinha c bom quintal; u

chave esu 110 armazem em frentu e trs^ta-se 11.1 rua do senado 1. (3974 L) M

X JAAiX-Sh o esplendido predio recente-
Xiínentc construído; coni cinco quarto":,
para fumrin dc tralamento; na rua dc
Santo Henrique .1. S3; trata-se no 85 damesma rua. Fabrica das Chitas. OuóKJS

ba com quintal c
cande dc Sapucahy

(3471 d s

A I.lT.ASi;, imiito barato, o sobradiu :XjLtodo pintado e forrado á rua dos .Arei'n. 491 a chave está na loja. (.1513 F) I
Cattete. (2840 Ü) J

A LUGA-Sli u.n quarlo em casa ds ia--ÇXmilin, a ura Casal; na rua Kuiiiir.tsin
(4119 C) Jcisa 9.

4ff5£lÃ=5í-p521CSIÍEIE' LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

r... Oll
zen- Chaves no arma

(403-' li. r

a Sele
".•cs na

ii) .1

A l.l'i'.A-Sli uni bom conimodo; r-
fXda Setembro 97, sobrailu; as cha
hS: (i'?o_

A I.UG.-V-SIi. por -isí. uma casinha, .'nU-TAquartoii, duas salsa, terraço e .-uzinh-i
com ba.si.inle.agiu; :.... Cirlos Gemes ... -,...
Morro do Pmio.__ __<"63 ''•).'
A I.UG4-SIÍ uma magniiica sala dea:<, mobilada casa nova, com 1confurio; n-, avenida Cor.:..-. Fre-recr.tradp «-.'4 [.raça do.i Govc.--.,i !,..¦¦. -

fren-
• ll o
3a-A.
'¦:',) .1

A I UGAM-SE bo:O.dos; na rei '1
trata-se sa mesma
Tluga.se"Õ1
-ii-Ciiiiar.-. 11. *i3

1..1

AI.UGaV-SE' uma bonita sala de f1e.1i,., 
doi/mcciànír % tfAtlf AíW rm nf [1' "m ™*m sS'' -Uri, • ^"^tól^eTSfo^^S-í^rtò^íSb*

(734 C) lí

i LUGA-SE o predio da rua Joaquim Sil- |'c&í"'a 1--íld ... ;i|. sendo-altos c baixos, cum es- a _pltnd.dos dormitórios e mais dependências, 4 1 r,r.\,\r cn—P—',oreeisas; por favor, as chaves uo 11. 36, c,- -> i 
'• - * c'oli l}C"'5 nuártos a pestrala-sc na rua da Carioca 11. 10. (i^òFili i f., 

>J . ,imf-, cm. casa de familia, com
—™—^—. í_ | Pensão, .ia praia do Flamengo n. 140, so-ora"¦¦•¦ (4138 G) .1

A LUGAM-Sli cm casa de faniilia, uma
fA-sala c um quarto, bera mobilado, co*todo .ano, ,ara casal 01. uma pc soa su...-.liio próximo aos banhos dc mar, coniou sem pensão; na rua Christovão Co-lopibo ... 121, antiga Dois de Dezembro.L:,1K:'-;- (4:60 G) I

11 LI.GA-M'. uni quarto, com luz olectrica' ia moços solteiros ou a eas.il sem filhosraia XV?° *'' rua <lü l-avra,,io
ALUGA.SE uma «sa nova¦tXquari.is, uma sal... luz ele.rio. c ,i'i:íi'-'¦ - '-" ' '">': 'i-lv.-^a d,, I •.,¦¦<:¦".,., 

K.fV,

II npq í; t'fl«T3 Tiírnrva

A LUGAM-SE, a casaes e cavalheiros, ma-
. ..... «çi.ificos aposentos, esplendida, sala do

-i-.iL._i j [Fente.' 'ozinha de orin.tiia ordem; na rua
. Ferreira Vianna 58, Cattclo: leleplione 4.345.1 

(613 C) J
-r?1.-1'1.',^'1- a casa n. 2 da rua Ilonorio¦AA.iIe I.arros :t. i8, tend'.. ires bons quar*ti», duas .-alas e mais dependências; as'":'f'';';,.cM^" "n C!»:1 r o traia ie na ave-...da K.o Branco 11, 102, com ila «d í< C.

(3022 G) .1

A l.Ll.A-SI-, a casa da rua do Monte-^Aii. "... casa III, com di.,n salas doisviuarlos, cozinlia. tanque, etc, fuz' ele-ctrica, aluguel S:$: ai c!.,-,vri na casa dafrente e trala-ãs na rua União ... 2.1 a-*
mazem. (J1;, j, s

A LUGA.SIÍ por .eo? a casa da rua doXilMvramento n. 2.0. quairo quarlos,duas sabs. saleta c cozinha, estando pinta-da c torrada de novo; .11 chaves estãs non. 21Í, (botequim); trata-se na rua doSenado n. :. '39-S 1} M

A LUCA-SK uma perfeita cozinheira, para
fi-casa de família; rua Capitão Salomão/vcouguc 14; trata-se das 7 ái ..-hora... V-lwc'!!0- (4150 Gj J
A Ll G.V-SE um armazem. na rua Volunta.JA-noa üa P.itr.a u. 340. cmn moradia nosfundos, próprio para qualquer .negocio; asr.avca estão 110 ... 347; ir.ua-sé'na avenidaLio Branco 

j8. r41o6 G) j
A LUGaVSE uma moca de cir, iãra fiüiiüfa-Ci..lc tratamento, |iaM- arrumadeira ....--.ata afiançada; rua De11 !m 137. Botafogo (4"|J G) J

a casa da rim
tendo tres quar-

\ I.ri.A-S'v por 100$
-CACunha Barbosa 11. 78,
te, duas saias o porão habitavcl a chaveesla no ... 8a e tratese iu nia do Sc-¦""" "¦ •* . 

___) 
-M

A LUGA-SE hei c.isi coni dois quartos,
f-Aiiuas salas, quintal c todas as commo.dida.les, Aluguel 91$; na villa .Moacyr! .15chavei na ruu D. OTcliciana ... 179, açou-
gllc- (4023 I) M

TOSSE, constipnções, coriza
e moléstias do peito, tome
PEITORAL UE M.1IUXII0.

Rua Seto de Setembro 180

Af-UCAM-Sli casas, a 112$, na rtuTÃf*
£ãto*?'S5t9i cte» «loormazcm daesquina, e iralasc na rua Senador liuzo-b'° n8- (355. K)J

A LUGA-SP, um grande armazem próprio-TApara qualquer negocio, fabrica ou offi.ema, tendo bons conunodos para familiacora ho.11 quintal. ..a rua Benedicto ilinpo*lyto n. 110, as chaves eslão no n. '108
e trata-so na rua do Senado 1, (3973L) JÍ

A LUGA-SE uma cosa. tendo tres quar.XXtos, pequeno jardim, quintal, entrada aolado c installação electrica, á rua SenadorAlencar m, 47, pro.vi.no no Campo de Sãocnnstovaoj as clmci na mesma rua 58.-
 (4015 D it

.... .. casi VII da rua BarãaIguatemy, 98, tem duas salas, doisquarlos c mais depondenchs preço 90$;as çhavea estão na padaria defronte, onde
ÍLiü'± (4QI4 D R

A LUGA-SÜ a cisa da nm Senador Fur..XXtadp n. So; as chavei no n. 61 |a
(402.I L) II

ALUGA-SEde Igu.

vanderia.
t-***

ALUGA-SB-
«.da Silva n. 423, Viila 

"isabd, 
Í6m*"tre»

un.a casa na rua Thcodoro

SefrJ wn "'»?., saleta, banheiro, chu..tua, n. ,,, cozinha espaçosa com fogãoeconômica e porão habitava, com tre quar!tos. duas salas, cozinha com fogão a gaz,
mnv^'^randc „chacara' S3"^ Para anto-
oassarlnh^ 

cxcel>"'3 
,.»» «"Ws. viveiro para

??~a„',''109' v;\no5 6alhi!lieiros c pombal,
çom pombos. Para tratar „.-, praça da Repu-

-, u, ?"', lojaJ a3 cllavc3 'sirio no pre-dio. Aluguel 300$. (39-0 L{ a

A r'U0-}JI:Sli cisas. a iioj; na rua" Con--C3.de de Bomfim 229.  C3313 K) J

A I,UGa\-SE n.casinha n. 1 da rui Affon*
fAsoCavalcai.ii 151; trai electricidade: sila família; trata-se uo 11. j. (3,-07 1) )

ccmniõ-1 A-;iaeS.,i;^ >i^™i' wl»l iU!C.WK por 1508 mensaes>a,,ci" '"•>• ; '.-ii'-,,'ii- .'.•,., ',' '¦•¦''r,',,l"'-! ¦*¦"»»'" boa casa eom duas salas,'• u -•-•:... .1 ; 
"•.' i1-"-!!'-''. ciimmodos m.,i,ii ,- tres nmirtos, rozlnlin úi-e-i t-.n

A I.l i.A-SK i-.::i bom quarto a s
f*-»a 

-. >;.„;.is liniu.-fis: na -..a
de áa ff-u Brsrfc.i 61-A. . ¦ +_ t 

',

A Ll GA-bE. .1 rapai sitio, dj eommcrcio,--¦...:. Iio.m quario, com ou Mn moveis, cm
S2S'', -"n lani|ba de tratamento; á ru.. \i..•"'¦•'¦¦ Icrlence n. 26. (,CQ9 Çj) j

A LUGAM-SE unia boa sala de frente c-TA ur quarto, bem mobilados, junto

-- /\li-',', r" -' i- ei-i.í-n-ii.M . so. _.-_"._ .__.__.__ —..-_.__.' " 
j>_"',r''3 >-::i deante. (4087(3).!

ril ...; /sTir-iil^M"níi 
't, 

(fàr^ 
'ul'^3,1 

Aumf"'^!°'«""«^"'í Tl"'':"•,• *".r 
'-"*' 

A tUOA-SE um quarto mobilado, c«

na rir ,. .-- r- Jfaf(.'o: j !'; l|.' G)-J

\ I.UCA-SIi, por 130$, o magnifico «obra.
-* * Uo (Ia rua Benedicto llvpolito .98. co.nduas salas, tres quartos e mais dependência;;
ns cl.aves na çesa [ do n. 196. e trata-«e ári-;. B.irao dç Ilapigip.* ç<j. (f,., j) j

\ I.CCA-Sli. p,.r preço barato, boa cr.sa-íA-coin dois auartos, duas salas c bomquintal, na rua Cardoso Marinho. Fr.iiat-oniiosa; informa-se na mesma rn? Cnr.io«o-M......HO 11. 7. escriptorio. (3723 I) lt
* LUGA-SE, por preço barato, boa eaíiXlaiom dois quartos, uma sali e bomouintal, ua rna Cardoso Marinho, Praialormosa; informa-se na mesma rui. CardosoMarinho 11. 7. escriptorio. (3726 I) R

A LUGAM-SE os baixo, da ci-íi ia ... ru 1 Mesquita Junior
;a 2, aveni*

pre-
(3732 I) R

Àffibíi;?15:!.? (•!?, R-s<mt-rsidor Izidro-*A(i.ii,rica das (.lutas) n. 164, 0 Drediorenovado, um sá pavimento, para 1°,mero afcm.ha conforto moderno, com S aml e lenha, grande quinta! c arvores fru-Oíeras; trata-se a rua Valparaiso 24.
(£07 K) J

A LUGA S."i a boa casa da rna MaiTa*ÍAAmala n. 24; a chave por favor no2 , trata-se na rua Senhor dos Passos
¦*'¦ "sa de moveis. (3566K) J

Aí".UnA*Sfe por I00? a boa casa da rnaatAdo llon.im 2.:. (3933K) R
lindo predio da

(3S.17K) j

MJIIIBSHffliSailiaiiii^jiigiiiijaiii^ijjiigiiigiiii,!
àS^JlF13 no ESTÔMAGO, h3 DOS INTESTINOS E DÓ
I 

CORAÇAÇf USAE A

| Guaranesia
__^mt!&mm,mm'm;ii&m

A r'L'C,)"sl\P" "05$•íArua B0-1 Pastor 54.

À!:n'*c"S.''' '",or í,SoÍ ° V'rt'0 "• 837 da
fArua Conde dc .Bomfim, Muda- ,-ui -,«-
quarto., copa dois banicin,". ehSa lPrdun. porão habitavel dividido m%ut

(3826K) J

IVbricà daTciifc,-"'?- ''3 Arai"°5 "'
armazém, as chaves estão 110 71

(3O22 K) J

Âi"™0™-^' a pí"':'"! m°dieos, com oiÃ llàdd^r&bo^r^dát r*?^- a
miciüo. ' ' <"aso "-/'"-Mo a do-

(3236 K) J
ÂHynGpolifoK 1 ST .^^"^Tkn.^dfco
Lobo 37. J ' trat>ic "a "'i Haldoclf

(40.Í7 K) R

chaVS. no elht o^0.'"'';-1; -;. i.níor"a«3es e

^u 1.1. ..v, Utt.C.lyl

ALUGA-SE, por 101$ mensaes, o prenHo^A-assuhradailo .da rua Torres Homem n.205, pro.rimo .1 rua Luiz Barbosa, tendonoas accommoadçSea pari familia; a chove,no armazém da esquina da rua Luiz Barbo-sa 100; trata-se na secretaria da Candelária,
pa rua da Quitanda. X,
ALUGA-SE cxcellente casa, com jardim,-íA-horta. tros salas, seis quartos, banhei-ro, despensa. cozinha, W. C, logar ame.no e saudavet. bonde á porta; na ruu dt•Megr.a n. 5,;.;, Aluguel, .oo{ooo.

(398. I.) R
A LUGA-SE uma boa casa para familia-ív..e tralamento, na rua de S. Francisco-Xavier ... ,-53; as chaves na mesma n. 689e trala-sc na rua dc S. Pedro 11. 64, com

0 5r- Lopes. (4012 I.) R

A i.uca-s:-;
-Cin. il S.
na rua dc S.
trata.

1 casi n. I da rua Abilio
Christovão, as chaves estão

Januário a. 95. ou.lc ss
(35'id I.) J

A LUGAM-SE casas novas .1 80$, 100$,XX110$; na rua Conselheiro /obini, cs>]itt-- da rua Bella Vista, bonde Villa Isabel.
(3180 I.) J

taria. Aõu$ e taxa sani
(3843 Kl

ALüGa\aM-SE na rua de S. ja--fndiuai-ii, n. 185, nleuns commo-dn>) llídopeiideutes, com luz ele-ctrica, a pessoas sérias, (S3128)-Ii
A LUGASE uma br,a sala dc visita-, 201axXentrada iiiilcpendente e luz olectrica; i:ua Francisco Eugênio 196. S. Chr';i..vão

lis» Li h

& JI f II « & a»
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|'VARIADOS(>RTIMENT0.! 
í

Casa importadora de Jóias, Relógios, Bronzes, e /V\eíaes finos
POR MOTIVO DE BALANÇO, VENDE COM GRANDES ABATIMENTOS I!!

Uma visita a este importante estabelecimento sçra o suffieiente para se certificarem das vantagens qneofferecò aos seus innumeros freguezes

Modelos porta retratos, folheados, desde.
Correntes folheadas, desde .....

D perfeita imitação platiua. •. .
Botões dc prata para punhos» folheados a ouro
Pulseiras folheadas a ouro, desde . . .
Dedaes de prata dc lei, desde ....

- .A.IaOtT3Sr!S PREÇOS = ¦——

Ealojo do metal inal- ^SlIüiSteravel, para toillote ™'*»'*¦•,
•ma—Mg caã—m-i ,',Nr - a e-vrivrn^twsemUÊMi&i-surmmnnati-i

TRAVESSA DE S. FRANCISCO, 8 e 10 C
RUA SETE DE SETEMBRO, 153

ADRIANO DE BRITO & €.

$500
ljSOOO
(5Í000
1$800
§800

2ÍO0O
U

Bengallas com castões de.-prata dc lei, desde. .
» com castões ^íõ prata do lei cinzeladas,

desde ...... ".a
Bengallas com caslões dc ojiro dc ._.., desde,

íhapóos do chuva con
ra Senhoras, desde . -.-'!

leoui
Chapéos do chuva com castf cs de ouro dc lei, pa-ra Senhoras, desde ."'-.^
Dito para homem, desde ã

^000

00500
ísgoòo

.48$ooo

Anneis dc ouro do Ioi para creança, desde.
Anneis de ouro de lei, para Senhoras, desde.
Bichas ouro de lei, para meninas, desde. . .

ii do lei, pura Senhoras, desde . .
_5|ÕÕÕ I Santos, medalhas diversas cm ouro de lei, desde.

i#000
ojíOüO
r.iíooo
Sírioo
•.#000

sortimento em artigos para presentes e ri'
\pas jóias de Unos gostos,

que serão vendidos por preços ae verda-
deiro reclame !!!tS

Chicariís em estojo,
de prata de Ioi

$

toda

Convulsões
A agitação violenta seguida de movi-

menlos hruscos dos membros c dos mus-
c.ulos, oue ataca as creanças, é geral-
mente provocada pelas lonihrigas. bem-

pre se deve evitar que o inal adquira
taes proporções. I/)go aos primeiros
.symptoinas. como sejam comichão no
nariz, pontinhos vermelhos na língua,
máo hálito, inchaço do ventre, ranger
dos dentes durante o somiio, fraqueza
etc., deve-sc ministrar o Vermifugo
"Tiro Seguro", do dr. II. F. Pceiy
unico verdadeiro, cujo modo de usar se
encontra na circular aimcxa aos iras-
cos.

O Vermifugo "Tiro Seguro" do dr.
II. P. Pcery, propriedade exclusiva da
Wrighfs Indian Vcgetable Till Co.,
niio somente opera a destruição com-
plcta das lombrigas e solitárias ou lc-
nias, mas c lainhem de effeito benefico
tanlo para o estômago como para os
intestinos, anniquilanúo o foco donde
aquelles vermes sc alimentam.

Vende-se ein todas as drogarias e
priiicipacs phartnacias do Urasil.

Wkll.lirs INDIAN VEGETABI.E
•TIU. Co. 372, l'earl Street — Nova
York, E. U. dc A.

ALUGA-SE 
o (ircclio novo dc sobrado,

próprio para familia de tratamento, pro
longamcnto da rua Mariz c Iíarros 533.
fim da rtia Barão do Amazonas; informa
ções íia rua 1'crcira tle Siqueira, 59. P'«
daria. _______5. W

I A ILUGAM-SE sala ou quarto dc frente,
./'Xcüiu boa mobilia, entrada independente.
<'m casa dc pequena familia ou nsenhoi
de respeito: na rua de S. Januário 253.

(3533 d .1

A '1/UG'A-S 15 uma boa casa pnr 60$, com
XXtres quarlos, duas salas, cozinha e mais
dependências, com Rrande quintal; na rua
dc S. llraz ti. 88; trata-se uo ji. 24. To-
dos os Santos. (3587X1) J!

* LUGAM-SE, era Cascadura, ns. 69 e
*-V7S os predios novos com todas ns com*
niodidadcs para familia, com luz electrica,
a 50$; na rua Ilarbosa lt. 70. onde se
trata e se vi'! é de uraça. (jílnlí M) J

A .ILUCA-S1, uniu casa. na rua Capitão
-d-Macliado ti. 82. Mnraugá, Jacarépaguá,com duas salas, dois quartos, nsso.illiadll e
forrada, fogão econômico, eslava por 45$,aluga-se agora por 35$, contrato dc um
anno, ou tres mezes adeantados, é iierliin-
cba. (.1..16M) R

AívUGA-SK 
por 100?, tuna casa com

duas salas, tres quartos, grande lerreno
arbonsad*.. logar alto e saudável; na rua
de Cachamby 11. 20G; a chave 110 co-l e
trata-se na travessa Ucrmengarda li. .4.
-Mcyer. (i.M)

A iT.UGAJfi.SE duas casas na listrada de
x.VSaiita Cruz ns. 2.929 e 2.931, bondes
de, Cascadura. íi poria, com duas salas,
dois quartos, ngua, luz, etc., por 8n$ e
ro$, l>r. Frontin. (348: lt) J

A T/tJGAM-SK, baratissimo, excellentes ca-
x^\.s.ts novas, com duas salas, dois ç|uar-tos, com janellas, terraço, lavatorio, cozinha,
W. *C, com chuveiro c bom quintal todo
murado cada casa tem duas entradas inde-
pendentes, podendo servir para duas fami.
lias; aluguel 65$ e 75$. c outra, menor,
ipor 50$; na rua Silva Rcpo n. 35. Ula-
chuelo, no largo do Jacaré, bonde linlia
de Cascadura. (4|i6-.M) 1

Tosse? -" 11PI I lllflXWUi UIL
Quer curar-se .' i

Tomo o I
BROMONAL 1 fl

7 Setembro ÜD S~~™~"*~n'4S86

ALUCA-Slí 
a casa da rua General liei-

t legarde n, 80, c-tá em limpesa, com
dois (íuartos. duas salas, cozinha, quintal,
etc., logar alto, não enche, 8o?; tratase
na rua Sete de Setembro a, 190.

(35.10 M) j

AI.UCA-S15 
o predio da rua Vinte c

Quatro de Maio n. 37, de construecâo
moderna c tom optimas accommodações
para família. Pata ver das 10 horas em
deante. Trata-se ••na avenida Rio Branco
n. 90, loja. (3749 M) R

A 
I.UGAM-SE por oo?, as casas da rua
Gonzaga Bastos 11. Ci, com bons com*

modos; tratar na rua Uruguayana n. 116,
das a ás 3. (378S I.) lt

AIvUGA'.SJ$ 
a bella casa da rua Doiifl

Zulmirn n. 107 (Maracanã), informa-
I.-ÕCS na padaria. i.i-'?- '-.) J

A ITUGA.SI3 por 150$ mim bon
^Vensa assobradada com 4 quar-
tos, áreas, quintal, luz Olectrlcn,
clc'.. cm S. Oliristoviio, ini run
General Braço n. 97; a chave cslú
na mu Finnclra <lc Mello 4li9,
¦ nulo so trata. .1 4115

A LUGA-SE pnr -fiof n casa da rua Viu-
x.Vtc de 'Março n. 23, a dois minutos do
lioiide de l.ins de Vasconccllos, com dois
quartos, uma sala c quintal. A chave está
pia casa n. IU da avenida ao lado e tra-
Ia-se ma rua Conselheiro Autran n. 17.
Villa Isabel. (4094 M J

AI.UGAM-Slí, 
na rua Durão 11. 81, unia

casa com sala c -quarto por 40$ c oa.
tra na rua Vinte c Um do Abril 20. ca-
sa III. (.i-i8.il.) .1

' 
A LUGA-SK uma -perfeita cozinheira, lava-

xVdeini, a pessoa é de còr e de toda ti
confiança; na rua Senador -Furtado 11. 12.

(.1070 d .1

AI/UGA-S15 
uma casa com quatro quar*

tc, duas salas c mais o indispensável,
tu. eleclrica c gaz; na rua l.c:';"-'.l- '6-1.'Andr.inhy, bondes dc Uruguay e lrata-se
na mesma rua n. 1C6, onde estão as cha-
ves. (3780 1,1 .1!

AI/UGA-Sl*. 
Rrande armazém, próprio

pata commercio ou industria e commo-
«Ins para familia, íi rua Jockey-Club 347.
200$; ver c tratar «a mesma rua 330.

(3779 1.) K

* A T,UGA-.SE a casa n. 43 da rua Soa-
Xxres, próximo á praça da fiandeira, com
dois pavimentos, quatro nuartos, duas sa-
Ias, dois banheiros, dois \V. C.. com ter-
tawjo, quiutal c mais commodidades mo-
dernas; trata-se na rua do Ouvidor 11. 173:
charutaria Cubana, Pódc-se ver a qualqucihora. 

 (377 _¦ I.) II

ii LUGA-SE ou nrrenda-sc com contraiu
Xxo grande predio de tres pavimentossendo 111:1 ei.iiiplciauicntc Indcricudciilc, pro
ilirio para commodos ou familia numerosa
sito á ladeira João Homem n. ,{7, As cha
ves csião uu 11. 45, loja c- lrata-se 111
Associação Protectora. á rua Uruguavam
n. Su, i"- (37<Í2 1.) 1*

OS VISIONÁRIOS S: S: 15: quo lem por fim
soooorrer a todos os necessi-
tados. Quem soffrcr do qual-
quor moléstia esta S: S: B; eu-

via gratuitamente os recursos para a cura completa.
Dtrijam-se etn carta fechada aos VISIONÁRIOS. Caixa do

Correio 191*7, declarando os symptomas, as man.fostaoõos da rno-
lestia, o uomo, a residência e o sello para a resposta.

;*> l.UGA-SE uma casinha com saiu, quar-
X*l.to, cozinha, rua Cupcrtíno n. 13., fun-
dos, estação de Quintino líocaytiva, distan-
te da estação tre-. minutos. (355SM) J

A liUOA-SB a cliacara ila rua
-^VHinilia 11. 7, Jacarépairiuí. com
4 Quartos, 2 salas. <i mais (loiien-
dencin, Iu/. electrica, anua, csiiotu
o terreno 22X120, arborizado; as
cliaves á rua Cândido Ucneiclo
a. 51S; trata-so telcpli. 1(550 C.

(li -1041) 1.1
vaaHsiBweHsa*fiaBf*2'

£*!/*«_. IX' «>1« -itaWiiâiiw^Sí ^'iVwai'-*JW*Al.*3ií-illV. t <v

cura-sc cm 'ô dias com

NICTHÈROY

"•ST"-^'^' 
T>K-S lv uma fazenda em Goyaz, *ín*

T tre Bomfim -c Santa lyuzia, optimas pas*
tagens, cento c tantas ^ezes de criar, boa
cnsa; possue vasta caieira, stndo o p.rp*
dueto dc excellente qualidade,- jâbúndanBwd'a((ua Jiara qualquer niachinismô;'..àu/oubia*-
çües com o sr. Magalhães I.CÍte, á rua"San*:
to Christo ai. .14-. (R 3373)' N

\7,ÍYXT)lvStv 
um predio de conMrucçád

moderna, ii rua II. Anna Nery n. 8.í',
duas -salas, quatro quarlos, banlieiro, cosi*
«ha, etc. cm centro dc terreno de 10X57;
ver das 4 Iioras cm deante. llnndcs á por-
ta, J, Club c Cascadura. • "(3600 N) .1

E Simples para )
Remover Gailos

e'- — " ' ¦!¦¦¦ 'II

Acaba-te com Ligaduras, Emplastos,
Unguentoie Dores. Experimentai

O Novo Remédio.
Quando cnllos vos fizerem quasi"morrer com 03 sapatos nos pus,'1

quando th .'rdes-os impregnados,
picados o cortados, Quando tiver-

A I.UGA-S1, a esplendida casa 11. 155 da
^•«-rua Alvares dt' Azevedo (Icarahy); as
cliaves estão cm frente, com o sr. Guimarães.

(37*1.1 
T) IU

COMPRA E VENDA DÊ
PREDIOS E TERRENOS

ARl*tKNDA'SJ2 
ou vemle-sc um terreno

para horta, caninzal ou cstabuloj tra*
ta-se com o sr. jacinlho Fonseca, rua Sil*
va Jardim 23. (2/09 N) K

A LlICA-Sli n boa casa
i."XKejço 11. 22; as cliaves
rua Viuva Cláudio n. 335.

da rua Silva
110 armazém, á

Aluguel, 80$.
(3S10 M) .1

C10MPKA-SK 
um ou mais prcdjos, que

( ) estejam occtipndos por negócios, até
I 23 :ooo$, que estejam dando a renda de

2 "j" no mez, nn cidade ou subúrbios;
não sc attende a intermediários; cartas a
esta redacçâo, para JI, J. (3541 N) 11

Vr*)NDK*S:15 
por S:ooo$ dois predios na

rua Clmim 11 tido dc Mello u. 213, 2r,;.
Estação da Piedade. (3563 *N) lt

I.' CALVO QUEM OülüB.
PBRDB OABEIjIjOS QUli.AI QUER.
T1IM líAHH.*. FALHADA QUEM QUER.
1'E.M CASCA QUEM QUER.

PILOGENIO
i.iz nascer novos cabellos, impede a sua queda c extingue tè« nletamcnte caspa
; quaesquer parasitas d?, cabeça, barba c sobrancelhas. A* venda s;i? h°'iiá ph.T-
.111 rias, drogarias c períumarias c uo ileposilo: DROGARIA GIFFONI,' F.VA
PRIMEIRO DE MARÇO n. ij antico n. 9; RIO DE JANEIRO.

A I.UOAM-SK por iSo$ os predios
xVlíarão de Mesquita ns.

da tua
733. 7-13 o 7*17.

com duas salas, quatro q irar tos, jardim e
quintal; chaves na rua I/eopoldo iq c tra*
ta-se nn rua da Alfândega 11. oS, Iclcpho-

Xi.rlc. (37.1.1 1,1 lt
t'-"J*airj.«..»K

S0BDB8I0S
A Í,U0;VM*SI$, em cnsa dc um ca?al,

1"\W duas salas, dois quartos com tres ja-fneUi-i de frente- o mais commodidades;
iu rua Assis Carneiro it, 12, ponto dos
liondcs e trem, cm frente ao l.-.vjio da Pie-
d ide. (,),m Ml U

A MTi.VSlv íi casa da rua Xazareth 11. 36,JVoL-nfio de clincarn, na Doca do Matto;
aluguel 90$; tratar, rua dc \). Claudina n, 1,

(3000 .Al) 13

A 1.1'I.AM-SI-; rasas, de 45S a Ú3$, com
-£'Vtudo n conforto, lioudcs de 100 réis; tra*
i i-sc com Alberto Kocha, á rua Cândido
Uonicio n. to:. Jacarépaguá (rS;S -\l) lt

A J.l-GA-Slí o predio á rua Joaquim
xxMeyer ti, 52, junto á estação, com
Ires quartos, duas salas, saleta. apua, gaz,
Iiom quintal e mais coniinodidades; trata-
se ao lado n. 51- . (3847 M) J

A HJüA-SE ú rua Minas 11. 44, esquina
xXPaiiii Pamplona, uma boa casa com mui-
Io terreno paia horta, onde 0 permittido;
tratar ua rua Sele de Setembro 11. 190. -

(33(55 
M) J

A l.UGA-SK magnífica casa
xÃ.Anna Nery ti. 13C por
tintar cm ¦Joc!;ey-Club 339,

â rua Dona
150$; ver c

(.177SM) R

A II.UCA-SK por 70$ niensac
irjüMigucl Fernandes 11. 126.

(rua
¦d, uma boa

rasa. liara ver c tratar na rua Y.iz dc
lolcdo 11. 119-1, (l.tigcnlio .Novo).

(3771 'M)-M

A IfUGA-Slv. cm Merity, uma boa casa,
XXscrvindo paia botequim, pharmacia, liar-
bearia ou deposito; ver c tratar com Cor*
rea & Lomba, defronte á citação. Aluguel
Go$, tem balcão, armação c accommodações
paru familia. (%72s Ml K

A l.LGA-Slv uma casa na rua Cabuçu'
JrA.n. :r; tralíi-sc uo n. 16, bonde de
____ tle Vasconccllos. 'Meyer. (17.TMIR

A-LUGA-SK uma
«CV-tiuartos 'separai

casa independente c
Xjuqua;rtos Separados1; «ia rua Honorio

40;, na cslaçSo do Meyer. Cachamby,
(3735 M) K

AI.UGA-S1, 
a (

trada Mcyer n
toa c a dois
ir» rua .Minas

da rua Duque Ks-
:, com quatro quar-

minutos da estação. Chaves
11. 18, Mcyer, Cabuçu'.

I'.t7«'9 M) Tt

AI.t*i'A-Sl'! 
ou vende-se uma casa, própria

nata fabrica du dozcK ou pão, eum mo-
radia o loja para negocio; tem um forno
cem 1,1 palmos de largura, por dentro;
também se vendem lotes dc lerreno. a presta-
ç-ics ou n dinheiro; nn nia Andrade de
Araujo; a c.-si í na rua tfclippc Frtttuoso
n. 5: tratar, na rua da lotação n. 2, om
D. Clara, com 1'ozes. (301,1 Ml J

A l.CiiASí;, por tot'í, uma cisa nova, a
-T\.rua Vícloria do Amara! 2.-, distante um jminuto da estação tle Olaria, construecâo jmoderna, com toda.- ns r.R,li.i_. de hygicne,
tem 2 quarlos. 2 Balas, boa cozinha, com
fcfíão econômico, quarto com W.-C., ba* \¦cheiro, luz electrica ce-cada dc girando quin»
i,.V com um quarto para creado e bom
fçalünlii iro; ver e tratar no n, 24.

(.1103 M) R

A I.UGA-SI3 por 56$ uma casa dc madei*
-tira com sete commodos, agua, estilo e
grande lerreno; na rua Tenente Pratica
11. is8, Todos 03 Santos. (3844!!) .1

1- Saiicento Daiiio Mt:NDI;S nF
Mesquita

Hcsidcnciá: Fortaleza—Côíu-ií
Curado de uma grande ferida omnma perna, com o Rlixiv de No-

giteim do Phco. Chco. João dnÍMlva Silveira.
Ajciiílti Cosiuoj —I\io

boa easa para grande fami-T/eMlE-SE .,.*. ...,i 1.11.1 '.TiiM,. Mm:.» .lia, tendo quintal todo cercado. Preço
400?; rua João Macieira 11, 29, D. Clara.

O 3797) N
TTiIJNDE-SE utn 011 dois lotes de terre-T nos, a rua André Pinto, em frcnlc ao
f- !?,*•.cm Ramos; trata-so no madalrclroila Olara, Estrada da 1'cnha. (J^óSo) N

A t,i'(..."*l-si. casas modernos dc
U*ll7,s „ GSÜ.OOO, com 2 <iiinr-
<os, :í salas, cozinlin, nitintill,
ntiua ciicnnndu o csaoto. installa-
cão elccli-ira; nn estação tle (lia-
ria, subúrbios da Lcoiiolilina. com
80 Ircns diários, a ít!> íuiniitos do
.'ciiliii da cidade, lojiiir muito snn-
davel; trata-se mi rua Iiuopolilina
.licito 11. .'O-, onao estão us cha-
vcs, na mesma estação, locar novo
«llie não lia enchente. (I130G7) JI

UTERO—O VÁRIOS E ANNEXOS
0 1CJITMVOI.OL. de.JYlfredò do Carvalho. 0 do effeito sogu-

ro na cura das moléstias desses orsãos — Inflammucõcs. cor-íimcntos asudos ou chronicos. A* venda om Iodas ns nhnrnia-cias do Rio o dos listados. Depositnrios: Alfredo do Carvalho& U." — Rua 1" de Marco 11. 10.
~0mmSWmWmVmm%3a%WM 
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"Ula. Livrei-me doe collc-cbi ura in.limte
còm 'Get*-It.' E' Mágico!" , 

':¦

dou-os cobertos de unsuontos o lisas.
o uladuras, o cmplastros que npenoa
Borvem para enflamar e crescer com
mais rapldeü, applicai apenas' duns
ííotas do "Gets-It" sobre o callo.
.Seccarit Immediatamcnte. Poderem
então calçar as meias o os sapatos.
O callo está condemnailo ü morte.
Faz o callo calilr cntelro. "Oets-
It" ê o novo o simples remédio.
Nada para gruilar-so ou comprimir-
se sobro o callo. Poderois uaar
sapatos menores. Nenhuma dor,
nenhum vexame. Milhões de frascos
do "Gets-It" são vendidos annual-
mente. B' a maior cura do mundo
para callos. Itecuso substitutos.

Fabricado por E. Lawrence & Co.,
Chicarjo, Illinois, U. S. A. Vendido
em todas as drogarias o pbar>
macias.
Depositários Generaes,

GRANADO & C. — Rio de Janeiro

GANHAR DINHEIRO
¦J Tendes aljruiii desejo que apezar dò
vosso esforço não couscruís realizar?
Sois infeliz em vossa familia 011 eni
comnicrcio? Prccisaes descobrir alguma
coisa que vos preoecupa? Fazer voltar
para vossa companhia alguém que se
tenha separado? Curar vicio de bebida,
jogo, sensualismo, ou alguma moléstia?
Deslruir algum malefício? Recuperar
algum objecto mie vos tenham roubado?
Alcançar bom emprego ou negocio?
Fazer casamento vantajoso? Revigorar
a potência? Augtiieniar a vista 011 me-
mnria? Adivinhai' números da sorte?
Altrair abundância dc dinheiro? Ivin-
pregae os ACCUMULADORES MEN-
TAES NÚMEROS 5_ e 6. Xadatèm de
feitiçaria 011 contrario á religião, lí'
uma descoberta da influencia oceulta
da própria vontade, para dai; ao ma-
gnetismo da vontade o potencial rcali-
zador, tal como o auxilio da huicta em
relação á vista ou como o plionograplio
une fala por causa da voz que foi nelle
gravada, como a da saturação da von-
tade nos Accuiiuiladòrcs.

Todo o dinheiro que se gasta com os
'Accumuladores recupera-se logo com
grande lucro I Numerosos attcstadosfo-
voraveis estão nos nossos 30 magazines.
Sempre deram resultado c são por nós
vendidos desde ha quinze annos! Contra
factos não lia argumentos I Um Ac-
cuuitilador sozinho dá resultado; mas
os dois (ns. 5 c 6) quando csião reu-
nido- cm poder da mesma pessoa, ser-
vem também para hypnotizar ou magne.
tizar, curar só com a mão ou cm dis-
lancia, einfiiu, são muito mais efficazes
para qualquer fim. PREÇO DE CADA
UM. 33$ooo.

Se não puderdes comprar já os Ac-
cunutladorcs, comprae o llypnolisino
Aforlunanle, com o qual oblereis mui-
tas coisas, c que custa apenas io$ooo.

Os pedidos de fora devem ser cn-
vindos com as importâncias cm vale
postal ou carta de valor registrada a
— LAWRENCE & C, rua da Assem-
bléa n. ¦«;.., INSTITUTO ELECTR1CO,
CAPITAL FEDERAL. Grátis -o Ma-
gazine do Dinheiro. -^

\rj?N.l>E-SE i»or 1:700$ lindo
' terreno 11X50, junto á esta-

Cao do l.iiuenlio Novo. Ouiriuo.
Hospício »04. (,T 35U1) N

VI'..\DI'.-SIÍ 
nor 10:500$ unia confortável

casa, 11.1 Fabrica das Chitas, fim da rua
Barão do iFilnr 11. S. (J^isO N

TtTTKNDiU-S., uma ou duas casas, á rua
T Tranciseo Manoel n. 50. a um minuto

(ta estitçüo do Sampaio e dos homles do
Kiir. de Dentro e Piedade, construecâo mo*
derna, platilianda, varanda an lado, jardim,hom quintal murado, losar alio c Saudável;
pôde ser vista Iodos oi dias, de <maiiliâ
até ao meio dia, e ás quintas-feiras a qual-
quer hora. (R ;V4U) X

V'l.Nl)!.M-S., 
Ires

vo, Mover <e S.
res casas, no ÜSngctilio-Xo*

Cliristovão, u 7. 1.0 i"
16 contos; rua General Câmara 11. !2.|, so-
brado. (I ,)i._.|) X

fTlIÍXDÜ-Sii;, ua estação dc 1'ioriano, i.s-
V trada de Verro Central do Urasil. !•>

tado do ltio, uma situação cnm 15 nldjtci-
res dc campo, tendo uma casa dc lellia,
curral iura gado, agua nascente c cuca-
n,-.d.i para dentro dc casa c outras bcnitcl-
torlas, Indo cercado dc urame farpado; esta
situação lica co minutos distante da esu-
ção; para tratar com Oscar Guimarães, cin
Miuaiiilionilia, em íronte á estação (qui-
tandal. (Sj9-'0.i N
¦\rIINIH-l-rfl* 

por preço módico duas ca-
1 sas novas com multo lerreno, lugar Sjiu-

davel, á rua dus Viill.idus •numero antigo
22 A, 22 ¦)',. Xictheroyt para tratar com o
sr. Comes i rua da Ouüanda :4.

(.tl.ir N) J
"•tni-XUrC-Slí o predio novo da rua Cia-

V rimando de Mello íSS. em freaie á
nia .Paraná e bondes da Piedade á porta,
eotn todas as acohuiiòdaçües necessárias: tra*
la-sc na niesmu. C3-1 aü X) J

a

n

ü.

Vli.XDiIÍ-SI. 
barato um terreno dc 18X.10,

na rua Angélica", cstaçilo dc Olaria;
forma-se
dade.

lem ogua e electri-
(J 3S24) X

"fT-ENDIS-SB 
polo extraordinário

> preço (lo 3:950$, o melhor
terreno da rua, liarão do JIcsQuitn,
todo murado tle um lado, comple-
tiiineiite nivelado o tendo grandes
fundos. Trata-se eom o dono á
rua 1" de Mavço 11. 6G, Casn de
Cambio. (J 3184) N

X^lv^-JlvSlí por 4:soo$ooo, o predio
Y n. 22 â rua Dr, Pessoa dc Barros (.Ma-

cliado Coelho), podendo ser visto e exa-
minado o niadeiroineiito a qualquer hora;
¦trata-se com J, Borges, praça .Tiradentes
Ji. 73, sobrado. Xão é intermediário,

(-•afio N) J

T7ÍEXD1.-SH por .(:30o? pequena casa
j jiova uos subúrbios, tiertü do bonde;

coai T, Pinto, rua do Rosário 1 ac, sobrado.' (3574 
N R

IT-.IÍXDI.-SI, um csplvuòi.. lerreno, me-
>' diiido 10,40 por 50, prompto 'tara ser

edificado, á nta Magalhães Couto, na. esla-
ção do Mcyer. Trata-se á sua da Urupílry-
nua 30, uo "O Cryslallino", com Frat.-
cisco Janeiro. (j;.iS X) K

¦\TiKXDli cm \'isario C.cral, E. dc Ferro
Y il.copoldina, a 35 m-nutos de^ viagem,

lotes clc terreno de 10X50, ioXri7,.*io c
maiores desde .130$ á 1:500$, â. vista ou
em prestações conforme tabeliã abaixo, lem
agua canalisada do Rio do Ouro, passagem
de ida c volta cm ia classe 500 réis e cm
•" classe 300 reis. ¦

Preço Signal Prestação
I.ole de: 1 :jooS 73$ooo ,.;$ooo

30$000
25S0QQ
^Ò$000
i;$5oo
15$000
!2?5°0
11$000
g$ooo

Xo* local, se encontra pessoa encarregada
de mostrar os terrenos c trata-se com o pro-
priclario nos dias uteis á rua S. Januário
S9 dos 4 ás 7 do tarde c nos domingos das
8 Iioras da manhã á 1 liora da tarde no
Vigário Geral. ____3 _*} '.

Preço Signal
i IjüoS r.*i$ooo
1 :^oo$ íio$ooo
1:000$ .-iojooo

8oo? 40$ooo"00$ 35$ooo
óoo$ ;ío$ooo
íoo$ l'5$ooo
450$ 22Í300
350$ i;$5»o

¦C.rRXDXÍ-SU barato, Ijo.i casa dc constnt-
V cção moderna com o coimnodos, agua,

latrina e banheiro, no cenlro de grande
c/iacara de 100X22; para vor e tratar na
rua Pinto Telles n. 15*1, Jacarépaguá, dis

inte io minutos da (Estação dc Cascadura.
tondes dc iou réis. (3591 X) "•

\ní.NÜI*;-SiIv 
por 3:3.10:; um terreno plano,

Iodo cercado de folhas de r.iuco, situado
á rua Assis Carneiro, cm frente á rua Co-
«nes Serpa, ponto final dos bondes da Pie-
¦dade, excellente paia edificar um ou dois
prédios para ncgbeio; r. da Alfândega, 130*
i° andar, das 2 ás 6. (M 3S-5) -a

"ÍT-.ICXDK-SE o predio ,da rua _Nery I'i-
V nbeiro n. no, Uísíacto dc Sâ. -novo c

elegante, com dois pavimentos, sacadas pa-
ra a rua, cercado de ttm lindo jardim,-.fo-
são a gaz c installação cleclnaa, próprio
jiara familia regular c dc tratâurento; para
ver c tratar coai o proprietário, na mes-
nia casa, das 9 Iioras á 1 da tarde.

(It ..7í=4) X

VENDE-SE 
uma casa a prestações dc 5.1$

mensaes, com 2 quartos, : salas, cosinha,
terreno 11X50, sendo 1 conto á vista c o res-
tonle a prestações dc 50$. na estação ile
•Madurcira; tratar com Quirino á rua do
Hospicio 304. ____> _2 

s

TTENDE-SE por 5:500$ um predio novo,
V com dois quartos, duas salas, cozinha,

despensa, jardim c bom quintal, á rua la-
dre Roma 11. ;o, Engenho Novo, bondes
de _.in. dc Vasoncellos; trata-se no liou-
Jevard Vinle c Oito dc Setembro 11. lúo,
loja de vidraceiro. __L__57' —.

A IAH..VS1V on vende-se a easa da rua
XXSylvIo 11, 45, onde sc trata, estação de
líamos. (M)

ALtlGAM-SE, cm casa de familia, ura
XXquarto c uma sala a um casal* na rua
ti. H.-az 11. 47, Todos os Santos.

(38" M) .1

A LUGA*SE uma boa casa com bons com-
Ximodos c quintal, por preço módico. A
rua Francisco Fragoso n. 19; as chaves
OO II. 21. (3293 ) DÍ

ALUGA-SE 
por lui a boa casa da rua

Souto Carvalho n. *1i, Engenho Novo,
tdíficada em centro dc terreno e acabada
dp srr reformada; as chaves acham-se por
favor no n. 3; da mesma rua, onde se
informa. (33*9 <M) 1

AMIGA-SEdois quarto
uma casa eom duas salas,

quartos c cozinha, ngua e luz clc-
«lica: ra rua 0'g.. n. io. Homsuccesso.
«¦ Ircnte S capella. (3419 M) J

A I-UGA-SE por 51$ mensaes, o pavimen-¦f-*-1." terreo do predio da rua da I-azend.i
da Lica 11. 34, Ur. 1'ioiitin: tratase na
rua tachei n. 9, soorado. (4121 .\I) I

ALUGA-SE 
o esplendido predio da rua

u. Anna Nery ti. 520, com cinco hons
quartos; ai chaves na venda da mesma
rua, com o sr. 'Manoel. (.1981 M) .M

ALUGAM-SE 
predios na rua Maranhão

n. 58, Boca do .Matto (Mcyer).
(.1-19 M) R

A -LUGAM-SE diversos prédios na rua
XS.Bo.ai030 11. 14;, perto da estação da
Piedade, _a í..$. ;oS c ;;?; para tratar na
rua Assis Carneiro n, 130, coai o pro-
pnetarlo. (3,-33 ,M) It

A I.l.CA-SE muiio boa casa h rua Dona
XXAmu \cry n. 127, preço looj; ver e
tratar cm Jodtcy-Club 339. (377íM_ R

DESEJA-SE 
arrendar um sitio grande,

ou fazenda, nas proximidades de
Santa Cruz, cercado, com casa dc mora-
da e bastante agua. Cartas a J. S., nes-
tc jornal. (3OU9 S) J

\JrICXDE-Sl'. 
uni excellente predio. acaba-

do dc construir, na rua Maria Calmon
n. 37 (E. do Mcyer), a 2 minutos da cs*
tação c dc todos os bondes, com dois gran-
des quartos, duas salas, cozinha, W. C. e
banheiro, tudo au ponto Rrande, e bom
quintal; ns chaves, para ver c tratar com
o proprietário, uo n. 39 da mesma. Preço
io:ooo$ooo. (J 3534) N
*íTMvXDE-SK 

por 18:000$ um terreno, na
V rua Francisco Muratori; tem 2i.X30, já

murados; informações i rua Sachet n. 7,
sobrado. (J 3539) N

VUNDE-SE 
o predio da rua Dr. Padi-

lha n. 24, E, de Dentro, com boas gc-
Commodações para familia; tem bondes de
duos linhas d porta c próximo á eslaçâo da
Estrada de Ferro; trata-se ao mesmo.

O 35--o) N

XrKN'DK-SE um elegante predio novo,
T para pequena familia de tratamento, ua

ma Duque de Caxias *n. 68, junto no Bou-
levard 28 de Setembro; Uüta-se no mesmo
Coai O proprietário. (3349 N) J

TTENDElt-SE uma casa com grande po-
mar, tres outras separadas c alguns, lo-

lei de terrenos, na estação dc Merity, _.¦}'.
),.; com o nroprictario, 110 botequim do Ans«
lides. (¦' _____ $

TTENDE-SE um prclio novo, em pão
X Christovão, perto dos bondes, com tres

quartos, duas salas, etc; rende 130$, ter-
reno dc ;Xmo ms. Preço SioooSi rua S5o
Pedro n. 339, loja. 

 
(J 'l(lSo) -N

\7"lC'XDi;-SE, na estação do Rodeio, uni
terreno medindo um milhão c meio de

metros quadrados, distante da estação 4 «•
Jametros, com muito capoeirão c bastante
agua. Preço coo réis o metro quadrado, c
também se vende lira terreno com 3S me-
tios dc frente com 05 de fundos, oom
duas casas, em Campo Grande, cm freute
á estação; trata-se com o dono, ü rua An-
gelina 11. 55, Campo Grande. Luiz Pclrinl..

(I 309;) X

^7.E^'DE-SE 
n casa da rua Dr. Campo;

da Pai n. 17, tendo daas salas. Ires
quartos, despensa, cozinha, copa. banheiro,
tanque' e um pequeno quintal todo ladn-
lhado c cimentado: trata-se á rua da As-
semblda n. Oa, sohrado. (.1 ..8r 1) N

-\TEND13.\I-SE duas casas dc construecâo
V moderna, que rendem 200?, próximo a

Central, por 10:000$, dando _ iot ü|° de
signal. Trata: com o proprietário á raa Se;
nador Tompcu 282. X

TTEXnPM-SK 1.50b lotes de terrenos de
V 1 -X.,o ms., logar alto c saudável, a

100$, cm prestações de 10$, bons para 1110-
radia c plantação de chácaras, trens de hora
et; hora, passagem dc ida e volta, dc I",
$;oo " I.inha Auxiliar, eslaçâo dc S. -\la-
llieus; iii.Vuiaçôcs no local c á rua ba-
chet n. 26. (B »S-,-»5 N

¦ÇTEXDE-SE, á r;:i Silva Jardim 11. 54.
V moderno, cm Nicíiteroj. uma boa casa

com terreno próprio, eom install.iyttj o»
esgotos, toda reformada de novo, tendo dois
pavimentos, logar para automóvel, perto dos
banhos de mar c bondes á porta; trata-se
á rua Visconde de Uruguay 11. Ml. ra_-
demo Xialici-oy, onde sc encontram ns
chaves. (» _]______
¦ÇTEJÍDE-SE 

por 161000$ uni solido pre-
> d;o, dc construecâo moderna, com qua-

tro quartos, Ires salas, etc.; ver c tratar a
rua S. Luiz Gonzaga n. 400. _____}) -N

¦iini-aiiidEí "'-ari^sfiüiirsiüiiHiiiíi-ei^iai^íai üitQr^EüviBiiiiiBiiii:*»! ^rauíi-ai-iiiSMüBi tüHnKHrün^B: '!:*a;:,ii*ai!d':-Bi ihi

I DESCOBERTA ASSOMBEOSA!... 1
! TÔNICO CAPINETTEl
H ^--«^—. III-ÍI---Í1 -_|IM_ jjn-i-jiiij-L t llimiillM =

(Mocidade dos cabellos) |
A cura da cnlvicio, da queda dos cabellos, da caspa, dos n

l| cabellos brancos e das parasitas que vivem no couro ca- !
bclludo. g

Com o uso dc 2 vidros obtem-sc o resultado satisfatório. 1
Possuímos milhares de atteslados que confirmam o nosso I

¦ suecesso dc 30 annos. i
VIDRO 4$000 |

1 Vende-se ms Perfumadas Pharmacias e Drogarias I
j-S £3

Hio <le Janeiro 1
iiiiiBiiaiiaininiiBiiBinH^

Caixa r»oslal n. 59
UBIi:3a!li!HliBII!Si!';i-SII!.IB!ISí:iiQt!l!IIB!i!;II

^ri^l^K-Sí; uma hoa cisa por 15:000$,
á rua S. Francisco Xavier 900; informações
11a mesma, (34,16 N) J

VtRNDE-SE 
uma casa á rua D. Tuar

Roupitiho n. Sí, -lugar do 1'ortinlio, na
Penha; Jiara Iralar á rua S. Diogo j:.

(31.17 N) J
"VTlKNDK-SIÍ 

um predio jior 8 contos, em
V Santa Tliercza, coiu dois pavimentos se-

parados, rendendo i.jo$ mensaes; precisa
de Hmncza. Também sc acceita offerta
razoável; trata-se dircctaiiiente com o pro-
priclario, ã avenida 1'assos 11. 21. livraria.

34-5 X) J

^pivXDlvSl'' 
pnr 11:000$ um predio-novo,

á rua IinperíaJ; trata-se
mo n. 66, i" andar.

rua ilo Car-
(J 3564) x

TTESBEM-SIS 1.500 lotes tle tor-
' renos di; 12Xí><) ms., lociir

alto e saudável, n 100$, om pres-
tuções <le 10$, bons jiara mora-
dia e plantação (lo chácaras, (rens
do hora em liora, .íiissníretn de ida
(• volta, de 1", $500; Tjinlin An-
xiliar, cstncüo do S. Mnthens: in-
formações no local o á rua Sachet
n. 26. (,I 38-10) N
\riENDj.-SE á rua do Hiachuelo por cS

> contos, confortavel predio. Informar e
tratar á rua tio Hospício 198.

Tn-IXDKM-SI*, a rna D. Anna, perto da
V praia de Uotafogo f> predios. Para tratar

á rua Btienos Aires 198.

T^ENDE-S.lv por i6 contos, é pechincha,
T um bonito predio, couslrucção o que

lia dc melhor, pertinho da estação do
Meyer, com accommodações para grande fa*
milia de tratamento; trata*Se com o pro*
prictario, â ma Anna Barbosa 24, Meyer.

(Ii 316-') X

TTENDE-SE á rua Oeneral Canabarro,
^ t*crío da dc S. Christovão confortável

nredio. Tratar á rua Buenos .\ires íof.
(3M3X) S

AjTRND-Ií-SK 
um bom predio assobradado,

com um bom terreno, com tres quartos,
duas salas, etc. construecâo de ift, platf*
banda, portadas de cantaria: é unia pecliin*
cha, perto do Jardim Zoológico, tem tres
linhas dc bondes. Preço 10 contos, vale
15; trata-se com Octaviano, no boulcvard
Vinte c Oito de Setembro u. ^=.0. Vitla
Tíabel. iNcrocío directo. (li 3:3") X

\TI.XDIvST, uma bellissimo casa, acabada
t de construir, cnm todost or- requisitos

hygienicos, pela insignificancia de 5:300$,
com duas «alas, dois quartos, cozinha, va-
randa, W. C,, bom lerreno murado, agua,
luz eleclrica, etc, jardim e Rtadil, livre dc
qualquer ônus. O motivo é o dono ter de
retirar-se para a diuropa. Bom negocio e
com urgência, na rua Costa Mondes n. 128
(estação dc liamos). 5 minutos ili-t.intc-,
trata-se no armazém dos Alliados, junto.

(Ii 3;46) X

TJHWIIE-SE por io:ono$ 1:111 terreno dí
10X50 ms., á rua floriano Peixoto (Cd*

paealiana); trata-se á rna do Carmo 11, 6(i,'
1" «lidar. (J 3550) N

VEXDKrSdv 
importante predio novo, coiti

dois pavimentos. ,'t rua Vinte c Quatro*
de Maio; Irata-sc á rtia do Carmo 11. 66,
1° andar. (J 3.t6n) X '

"*t/" IC N* D li- S1-' por 5:500$ um predio novo,-
á rua Wcncesláo, junto á .lí. do Meyer;

trata-se á rua do Carmo 11. 66, 1» andar.
(J 3561) N

VCStt VOSSOS FlfhOS das ^Orlffiíçls
-r-r— Rl)Il 7 n< un

-\rivxni-:-si.,
V da rua S.

cm um dos pedaços planos
I.uiz 'Gonzaga, um terreno

de frente por 70 de fundos. Ii-
vrc e desembaraçado, inclusive *o cnlçanien-
to, que já está paço; trata-se á rua da I.uz
11. 33, eom Almeida. CR J3P
-trEXDiE-SE um terreno dc nX-lo, a rua

T .I.npcs da Cruz 11. 105, fundos para a
rua 'l.ins de Vasconccllos (Meyer). \ en-
dem-se os lotes de terrenos ns. 280. «01,
•191, 295 c 29- da rua 'Mli/eii dc Alvaii-
reiiiia. tem 12 i|--.\5o dc fundos, -na pirada
de S. -Matlieus, lioje liiiceiihciro íjeiva.
Vende-se limo pharinacia herbanaria, á rua
Dr. Dias da Cruz n. 12, onde se Irata. das

,1 cm dea-nte, co:n o proprietário. (R.17I3J N

TrfiNDEM-SE terrenos cm diversas mas
V dc Copacabana; na rua do Rosário, 1..8.

com o proprietário. N

tsiiaiiiüBiüimüni
13 8A Cura da Syphilis
H Adquirida ou hereditária cin todas as suas manifcstaçüc.}. Rbeumatismo, ||
H moléstias da pelle, Feridas na bocea, nariz e garsatita, Eczetnais, Darthros, ^j
g Furuiiciilos, dorci musculares. Inilanimação das glândulas, I.atejuiu-nto das ar __
g ferias, Dores nos osíos, Ülccra?, Tumores, Manchas da pelle c todas as do- jgj
g ciíças resultantes de impurezas do Sangue sc consegue eom 11 g
E

ViENDE-SE 
um predio completamente re-

formado, cm centro de terreno, a rua
Desembargador Izidro, com tres quarlos,
duas salas c todas as mais dependências.
Preço 201000$; informa-se com o sr. João
Martins Cardoso, rua .Matto Grosso n. 24.
S. Christovão. (K 2050) 1*.

\TlrN'nK-S.l-; n lindo predio moderno da
V rua Xazareth 11. 64, na lloca do Matto,

•bonde de l.ins dc Vasconccllos. Chácara
de 4.135 metros quadrados, luz electrica
e gaz, 

"dois 
\V. 0., local, recommendado

como o mais salubre da capital, (li 527.1) N

T/ENDE-SE, cm Todos os Santos, á rua
\ losé Itonifacio, bonita c solida casa,

.acabada de construir, própria para família
de tratamento, tendo duas salas, quatro
quartos, cozinha, banheiro, W. C, varanda
ao lado, Installação electrica, agua com
abundância c cdiíica.li no centro dc ter-
reno, com jardim á frente, medindo ii.\63
metros. Bondes <le Inhaúma á Jiorta; para
mais informaçúes cora o sr. Carlos .Mon-
teiro, á rua Uruguayana a. -oo. alfaiata*
ria. Xão sc attende a intermediários.

(s 4S41) N

VENDEM-SE, 
juntos ou separados, para

conclusão de inventario c por prego
muito vantajoso, dois prédios, na rua icr-
nandes ns. c3 c 30, a tres minutos da
estação do Engenho Novo. com quatro quar-
los. duas talas e mais dependências, edni-
cailos cm terrenos que medem de frente
14111,2S por cerca de 100 metros dc fun-
dos, os quaes fazem outra frente para a
rua Voz de Toledo; os chaves estao n,,30
c trata-se á rua Ilello Horizonte n. 4o (Ko-
cha), das S ás 11 hs. da manhã. (J3014) X

TTENDE-SE a :;?, de prestação, lotes
> 10X50 de terreno, junto á estação dc

Madureira. Rua do Hospicio 304. com Qui-
rino. (3fiú4 XI S
-... . . ¦¦"X^ENDE-SE 

tuna proprlediido iior
V mctiule do seu vnloi- iictiinl, .1

30 minutos dn ciilnile, com ren-
ti» (le 600$ n 700S mensiics;
no Tabellfiio Iíotiuetc. rua do lio-
^nrio. (11 3721) N

^TENDE-SE 
um magnifico predio para fa-

milia de tratamento, com 5 quarlos. 3
salas c mais accommoiiações, cm terreno ile
13X *6". ms. c a zo minutos da cidade;
traU-se á rua Visconde de Nicthèroy 46.
Mangueira. CS ^275) M

STYI
Licor Vegetal ESi-êadado |

m O mais poddoso antisyphilítico — O mais enérgico dcpuraiivo. Approvanó ^j™ pela T), G. dc Saude Publica c registrado na junta Commercial, O LUETYL -g
ng posfiuc um valor therapeuüco c scicntUico incontestável, comprovado com uma gj
l=n infinidade de atteatados médicos e dc pessoas que com cllc se curaram depois ||
jgj dc já estarem sem esperança dc obter a cura. Este prodigioso remédio é a Q
g= salvação do. syphiliticos descngaiiado3. Cura a doença, purifica o Sangue c íor- ~
gj talece o organismo. O LUETYL é dc palladar agradabilissimo, toma-se ás rc* Ei
= feições, não tem dieta e não produz Estomatitcs, enterite^. máo*estar, etc. _M
B como muitos de seus similares, Tomae I UETYL o_ UNICO que com UM 1^
M VIDRO faz desapparecer as manifestações da Syphilis e os doenças do San* ^
H gue. 1=3 Encontra-se cm todas 33 Pharmacias c Drogarias do Urasil. Preço 5?0CÜ» ||M pelo Correio 5$5oo. ™

| Fabricante: Phc.°-Chimico, Álvaro Varges, Av. |
Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent. §

fE.!'i'i*E.*-.;e::iffl*':!*H:;:-!KI:ii!ES'!iÍE..;iia::i!3.u.lí6!. S!- :E3. :iS,;tlS *ÍFüÍ:-:-S3;:-.:E- i33. 'ãí::;3:: '2,.-gSü.üa'*-^*.ia"

TTENDE-SE
\ tem muita

um terreno com lxirracão,
itas nrvores írutiferas. com 22

por 66; trata-se á rua Pinto Telles n. 103,
Ip.carcpagtiá. (IÍ37U) X

Ttmwmwnamysmfe rio ms, ,::;£:
tliros. cezemas, 3anias, pannos, ço-
micliões, etc, desapparecem rápida-
mente usando Pomada Lusitana.
Caixa iÇocio. Pelo CorreiOj i$5o°-
Deposito : Pharmacia Tavares.

Praça Tiradcntes n. 62. (Largo
do Rocio). (A 4030)

\T,EKDEM«SE, 
dc 300S o S00S, á vista

c a prestações, altos terrenos, junto â
estação 'llento Ribeiro. 50. trens diários;
e uma casa por 1:200$; informações cm
frente. (R 3*i___) _

¦TfBNDE-SE linda predio cstylo moder-
V no próprio par.a família dc certo trata-

mento, c:u local saluberrimo do Meyer. in-
Luiz de Camões, 6,formaçoe

o sr. Medina, preço de occas'üo (45-7 ") J

dois lotes de terrenos ar-TTBXDE.M-SE doi
V íiorizados, canto

casinha, bem localizados: informa-se
do liospicio n,
ções,

raa
dentista, a presta-

(•M3«3> S

TTENDE-SE uma can eom Rrande pre*
V juizo. acabada lia pouco de construir,

na rua *l«ygia ia. ti, em Ramo
estação; trata-se á rua S

próximo á
Tose n. 53.

J «tico. X

bom terreno arborísado
da c il-

l-.iuiináda d elcctricidade. Ver c tratar â
raa Diamantina 99. lEstaÇão do Riachuelo.

(Ô4-;-- ¦¦) 1

[TENDE-SE um ... . .
V c prompto á edificar, Rira catç.ula

TTiEXDE-SiE um bo-.n predio, acabado de
V construir, com todas as coinniailidadcs

para íaniiiia, distante 5 minutos da.cstaçjo
dc Ramos; tratase á rua André Pinto 9).
Preço ^:6noS. urgente. (J 35HJ »

"TTEND-EM^IÍ 
um terreno e barracão na

t rua Franeisca Ziczes n, 4.1, Inhaiima.
Trata-se no mesmo, Preço ?ooÇooo,

(3416 X) J

\71CXnK-5K por 5:^00$ o predio da rna
\ Victoria n, 252, e:n Ramos; com Olega*

rio. rua Sete de Setembro 195. (J 3808) *X

VENDAS DIVERSAS
\7l'.M)!'..M-si-„ para dentista, um encosto» para ijualquer cadeira, e uma prensa,tudo novo; tratar á rui Costa llanos, io.

(J 35JS) O

\TK-NHIC-SI-: 
um lindo caclioninlio (Lulu'Ponieraiiia), ,ra.a jicquono, niarron tt-

curo; rua Ilr. Maia I.aeerda n. 13, Es-tac,°' O 3.51a) o

Xrí-.MH.M-Sl'. gallos c nallinlias de rtças
> diversas, por não ter logar; á rua Mi-

Silel dc frias II. 55. (J 3019) "

\T(l',iNDE«M-SE 
lindo scasaes de goruizea

braços dn menor lamanlio; na rua En-
Rfiilio de Dentro n. ceS. Bonde de Pie-
aade. () 35,15) o

^J^lENDE•SE 
tun superior piano Plcyel, em

per feio estado, modelo elegante; na pra-
Ca Tiradcntes n. 29. (R .-650) O

"\7I_\DKM-SI. cm ,TiiCni('|ianiuí di-' versos sítios, coin iiiiniiir. nt.ua
piiciiiiniln, clcclriciiliuli; (terriis
iironrins): tem um, com US.CO
metros de clrciiitüfercnciii, com
sraiidc poihar, btinniines, moinho,
iicrtia de cnChoelrn, 2 casas, esle
lioc 18 contos; um outro com 30
metros de frente por 150 (lo fim-
dos, lodo cm pomar, cheio de fru-
tas, com acua encimada, pequena
casa. com 2 (íuartos, sala, cozinha
e varanda, por 4 contos, perto do
bonde; tem de S, 4, 11, 18 o
25 contos. Ver o tratar, listrada
ila Píceuczin 825. (R :{7«9) N

^ 
TENDE-SE' 

Real de 
"

tres

unia boa casa, na Estrada
anta Cruz, no Danpi', lem

;alas, tres quartos c mais dependeu-
cias, eslá bem nhigada; e lambem u:n sni-
po de S casas menores, ciando boa renda,
negocio urgente; para mais informações a
rua *Bucnos Aires n. 33,. alfaiataria.

tTiKXDIvSE com brevidade o bello, con-
V íor tarei c bem construído predio da

rua dn Mattoso n. or. com todas as accom*
mo laçõcs necessárias para família de tra-
tamento; pára ver c tratar uo mesmo, com
o proprietário, das O á i hora da tarde, to-
do= os dias. (R.-Ool X
"•ÇTiENDE-Sl; 

pnr ií:oco$ um terreno, á rt;
V Francisco 'Muratori, medindo C ms. c

frente por 22 dc fund
muralfaa; trata-se com
Frei Cani.a n. 38;.

de
. ji tem passeio

sr. Ccrrèa, á rua
.. (R 1751) X

;**wi***a^frj^»f-LL-rjr*****gna'-U^ij-r*^ _am

PO' OE ARROZ -DORA»
Medicinal, adhereiito e perfumado

Lata 26000. Pelo correio 2$503
Perfumaria Orlamlo Rangel

TTiKXUK-Si; por io:noo$ um predio c
V grande terreno, á Irav. Aguiar (Cidade

Xov-i); írüía*sc á rua do Carmo n. 66, i°
andar. (J 356-) X
"VTtENDE-SlS 

por io:ooo$ um hocn prclio,
. á rua Duque Estrada Meyer, junto á

estação; trata-se 4 rua do Carmo ti. 66, i°
andar. (J 3563) X

^*-'l!•ND;E•Sl. 
uma machina de costura qua-

si nova: rua Senador Pompeu n. z*;o,
(W^) _o

ViENDE-SE 
um beni conservado piano,boas vozes, 7 oÍt;tvns, cordas oMiquas."Ilenri-Mcví:", com moclio de guarabn' c

i-oladores, por -150$; rua Dias da Silva.
11, 20, Mcyer, casa dc familia. (R ,ir?j) O
-"írO-m.M-.SI. 

casae; de coelhos e filho,
1 tes, de raças japoneza, angora e outras .

raças; á rua D, Amélia «. ^4, Andarahy*
Leopoldo. (U .-j-.-Sl O

\*'lENDE-S'E 
uni piano e:n perfeito estado-

do, magníficas vozes; ua rna Mariz e
liarros n. -ia!., casa *V. (j3So5) O-

XfKXDK-SK por 400$, ou pela melhor of*
^ ferta, uma ínacliina dc escrever, R'lv

MIXGTON, superior, nova, snn um unico
defeito;# para ver íi rua il'.iraliyl»a n. 15.
S. Christovão, de manhã, das ;¦ ás S, ou
á noite, das 7 ás 0. (J .1700) O

VKXDlvM-Ã.i' 
uma mobilia usada, nus- ;

triaca, com 11 peças, uma mesa dc pi*
nho com pés torneados, eom 3 ms., uni ;
cabide com 12 ganchos, dois bancos com
encosto, de 3 ms., tudo «ovo, c uma escri-
vaninlia de peroba, usada; ver c tratar _ á
rua 'Sachet n. 11, das i_* ás 5, dias uteis.
1'rcço de oceasião. (J 3...|i) O

V1*N'HK.\!-SK 
telhas de canal n S»$ o

milliciro, portas, cniliros, ripa?, portfíeí
dc ferro c outros materiaes, tudo cm per-
feito estado na rua A, 11. Si, em frente á
estação da Penha. (3608 O) J

TTEXDEM-SE plantas dc todas as «nta-
V Hdades, para pomares c jardins, ua

grande estabelecimento de A. A. Pereira
ila l''onseca. á rua Torre3 Homem n. 27.1.
Villa Isabel. (II 4733) Q

TTENDE-SE por 350$ um bom .piano
V Plcyel, meia cauda; rua S. Luiz liou-

zrtga n..|cio CJ 401**) O
"Ifl-IXliliM-Slv uma machina dc aplainar,* um lico-liv-o, uma dita de furar, mo-
lores de diversas forças, polias, mancai'*,
cadeiras, correias e eixos, vcndçtn-Se por ;
menos da metade dc seu valor; informa-se
á rua Frei Caneca ns. 7, 9 c 11, Casa Jín*cyclopedica, tel. 5.092, Central. (M .1.110) O

tTENDE-SE, nesta casa, tudo que oulroí
não tenham, por metade do preço miiou

tagem completa de botequins e boteis, (.
armações, armarinho c qualquer negocio,
pois tem utensilios para qualquer negocio; f
cofres, moendas de canna, registradoras, •
prensas de copiar plantas, apparc!lios< dí ¦
cinemas c tudo mais que sc possa precisar;rua l:rci Caneca n=. 7 a n, praça da Repu- ,1
l.lica ns. 71 e 73. cm mudança. Telephone
So-02. Central, Casa Encyclopcdia».
0_ (_°_^jO '

\TRNDEM-SE armações, balcões, eserlva-^:.
nii-.has, capas e balcões de mármore,

mesas de dito para botcqtutnt mesas para
hctel, divisões para repartimento e_ escri-
ptorios, estantes para livros e papeis, cai- . .
xas dc ferro nara acua. vidraças e ?Uri*
nes, cadeiras diversas, ditas para barheiro, .
r êSpC-ho-i, ferragens e ferramentas, vare* -

jos para íitrnos, de tudo temos novo e '

usado, assim como lambem fabricamos c .*
recebemos qualquer- encommenda e nos en- .*•
carregamos dc instatioçõesem casas com-
niireiacs c escriptorios; 

"na ~r«l,da. Ul'i_
cio n. 1S9. (J 13-V) O-

TTlENDEM-SE um bonito piano C. Ilech-
stein, uni dito Sponnagcl, um dito Pleyei

ainda novo, um dito Plcyel, modelo 5, per
feitos, garantidos, por preços nioídcos; tam* ¦
bem trocam*se, concertam-se c niiiiam-se.¦ ¦ ¦.
Ao Piano de Ouro, ilo Guimarães, rua do
Riachuelo n. 423. (S 2041) O j
¦\T_S.NDEM-SE 

quasi novos uma mesa de
? cabeceira, uma jardíneira c cachepot, á

rua Dr. Maia I.aeerda 39 (easa 2), Es
taeio.  (3445 O) J
^trKXPlvSl-. um automóvel novo e bara-

1 to; trata-se com o dr. Cruz. rua do
Rosário II, 120 O"). (S 2S.10) O

"ÍTiENDE-SE 
Po: 27:000$ um predio novo,

» de dois pavimentos, á rua Constante Ra*
mos (Copac:
mo n. 00, 1

ana); traís-se
andar.

r-_ia do Car-
O335S) N

XTKXDIS-SK a preço módico uma machi-
na. meio gabinete, Singer, J.adciva San-

ta Tbereza 14.1. 34-u O) J

TTliXDIiÜlõI*: «rides dc ferro cm itõdrêr,
> na rua Theophilo Ottoni 167-

(3443 
O) J

"^^KXDK-Slv 
um excellente plano de.hip*

autor, por preço módico á rua Ilílai Io
Gouveia n- ?S, Copacabana. (257o O) K 1
-ÇTENDEM-STS bonitos eachorrinhos feli*u*

dos de raça Teneriff, menor tamanho,
ua rua Carvalho dc Si 67, Cattete.

3586 O) J

\7-|E'NDJ.-9R 
uma mobilia para quarto na

ma dc S. Jorge n, 51. i° andar.
(3666 O) 3

TTENDE-SE um
V muita rasoável

bom

n. roí.

piano por prece
rua da Quitanda

(30--I3 O) S

\7'KXDK-Si; barato uma boa machina pho-
V togr.apHc. de 13X18. Rua Iladlock

Lobo io. (3.-73 O) R

v7
¦".'.--'íi

-fTliXDEM-SE cananos bcldas i rua Vis* ti '
V conde de ltauna 1ÍÍ3, Ribeiro.

- * (35*4 O) ) y
TTEXDEM-SE superiores Ihe.-mometros ps

> ra febre, a .preços jnodiçoj, e para Ç
srs. pliarmaceuticos, em duzia, com vãòt*
josa reducção; rua- da Assemb-Ja n.
casa Rocha. (M'40v

\^UXDEM-SE 
óculos e pince-nez.«

piam-se concertos com rapidez,^
ços mod:cos; casa Kocha, rua fà
bléa n, 56. (»

^TKXDK-SE 11 25Í o casal Ai <*
V origem franceza, o que ha dé'1

tamanho e cores; .Estrada de
n. 2.1..7, Pilares de Inhauint...
vistos todos os dia-, 7

tt rn-ir^T Ml ITI! AflA
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Acaba de sair á luz e já se acha á
venda a nova edição de 1916
ir ' 130

.'-_-' ':'!¦' -r-fnf
¦CORREIO Ms___íHl'á%gti-fdíi-feíríi, 1 dè Maio de Í916

O Heto Fonnlar
ou

MANUAL COMPLETISSIMO DA ARTE DE COZINHA
Verdadeira encyclopedia culinária onde ha receitas para todos os gos-to», todos os paladares. Além das receitas estrangeiras, como FRANCE-

ZA PORTUGUEZA, INGI.EZA, ALLEMÃ, OHINEZA, POLACA, TURCA,
. RUS6A e de todos os paizes da terra, com as suas especialidades, ha tambem

a cozinha verdadeiramento brasileira.
Guizadõs mineiros, quitutes bahianos, gencro paulista, iguarias do nor-

te, manjares do sul, principalmente do Rio Grande. Tudo quanto se quizer II
Miiquecas, caruru's, angu's, feijoadas á bahiana, com leite de coco; ao-

tos, sarapateis, cangiqiiinha, etc.

OBRA DIVIDIDA EM CINCO PARTES A SABER :
PRIMEIRA PARTiTJ — Cozinha estrangeira — Colleoção •completa e

Variada de centenas de receitas das mais afamadas e saborosas iguarias
das cozinhas: Portugueza, Italiana, Françeza, Ungleza, Allemã, Russa, Tur-
ta e"Polaca, precedida de um vocabulário dos termos francezes mais empre-
gados na cozinha, nos restaurantes c nos banquetes.

SEGUNDA PAUTE — Cozinha brasileira — Ccntenail cie variadissi
mas receitas para se preparar com perfeição, qualquer prato da cozinha
brasileira, tanto de comidas do trivial, como de iguarias finas e de prepa-ro pouco conhecido. Especialidades da arte culinária fluminense, cearen-
se, mineira, paulista, norlisla e do sul do Brasil. Não existe nenhum outro
livro, que trate tão desenvolvidamente e com tanta exaclidão da Cozinha•Brasileiro, como O Coainheiro Popular — Todas as receitas são verdadei-
ras, farantidas, experimentadas.

TERCEIRA PARTE — Manual do Pastelciro — Formulário completo
para te preparar qualquer espécie dc massa, ipaatei**, pastellinboj, emp*.
da», empadões, tortas, croquetes, "vol-au-vent", dariolali, nugás, panque-cas, poços «le amor, etc., etc.

QUARTA PARTE — Manual do Copeiro — Arte de bem servir e pôra mes», tanto eni oasas de família como em banquetes, á françeza ou á
americana, seguida de uma collecção de "menus" á européa e á brasileira,
em francez e portuguez, de fôrma a facilitar os "mailrcs d'hotel'', a orga-niurwn qualquer banquete; arte de trinchar os assados, distribuição dos
Vinhos, na» differuitcs partes do banquete, etc, etc.

QUINTA PARTE — Inteiramente nova — Accrescida a esta edição.

O LIVRO DOS DOOIÍS
Contendo innumeras receitas de Pães de I,ot, pães leves, gateaux, pu-«lins, petils gateaux, tijclinhas, bnnnuelos, bolos, lunclis, mayanneises, galet-tes, tortas, tortinbas, babás, manjares, doces dc frutas, cremes, geléas, mar-

meladas, bolinhos, mães bentas, bom boecados, fatias da China, bolo branco,
trouxas de ovos, fios de ovos, tabefes, baba de moças, queijadinhas, Bolodos Alliados, bolos de amor, Vaes não vens, doce de queijo, compotas de
melão, «le caju'e, eidras, laranjas, ananaz, morangos, pecegos, coco, ameixas,
etc; biscoitos dc vinte qualidades; pudins, de vinte qualidades; cremes dc
ymte qualidades; doces de frutas dc todas as qualidades; uvas, piras, abo-
bora, limão, figos, marnielos, etc., etc, etc.

Um grosso volume encadernado, de
500 paginas, contendo as cinco
partes reunidas  5$000

._¦*,. —¦ ' _,AVISO
A Livraria Quaresma .,rtS.° ;S Tiáemtdespesas coin o Correio, bastando, tão somente, enviar a sua importância
,*-J&° V « . .^ií^J?"0 se aeceitam scllos), em CARTA REGISTRADACOM O VALOR DECLARADO e dirigida a PEDRO UA SILVA OUARES-
MA, rua de '.ão 

José ns. ;i e ;3 - RIO DE' JANEIRO.

Manüfactorá Paulista
ARTE APERFEIÇOADA

Ternos de escolhidos tecidos fantasia
para meninos de todas as edades de 3a 12 annos, corte francez, modelos es-
tylo Russo e Parisiense; a preços mar-
cados fixos dc 3$ooo a i2$ooo, ao ai-
canoe de todos os recursos.

Fornecimento contratado com a mais
.importante fabrica de São Paulo.

Manufactura Carioca
Camisas (sem gomma) de superior

Zephir para meninos de todas as edades
de 3 a ia annos.

Única casa especial de ARTIGOS
PARA ESPARTILHOS.

PI LULAS FORT IFIGANTES
DJEÜ

da Costa Cruz
(Analisadas e licenciadas pala Directoria Geral de Saude Publicai

Estas poderosa&jjjlúías, já bastante conhecidas, têm, sobre todas as outras preparações ferruginosas,as seguintes vantagens:

HA IM
Anemia, fraqueza, neurasthenia, moléstias

do estômago
Depositários! — Araujo Freitas s C.1,

rua dos Ourives 88 e Pharmacia Mar.
quês, praça Tiradentes ns. 40 e 42—Hio.

MOVEIS

101, RUA OAASSEMBLÉA
AUGUSTO FREIRE

CARTOMANTE 
bahiana. entende iletudo; run Marechal Floriano n. uo,i" ondar. (41_s g) J

UM SENHOR
Que steve atacado per uma forte

tuberculose e de entreiiia gravidade, of-
ferecc-sc para indicar gratuitamente a
todos que so/frem de enfermidades res-
piratorias, assim como tosses, bronclii-
tes, tosse conviilsn, asthma, tuberculose,
pneumonia, etc, um remédio mie o
curou completamente. Esta indicação
liara o bem da humanidade, c conse-
«Iticneia de um voto. Dirigir-se por car-
ta ao sr. Eiigeuir Avellar, Caixa do
Correio 1.68a.

PE.1_EU.S_riu easa de penhores de Guimarães
cautela ile 11. 11.3.-7.1,

.Sanseverino; rua" Alexandre Uerculann 11.
3 e Luiz ile Camões 11. 1 A. (3523 Q) J
___B_il________a«BUBaBO____-____B___________M____

DIVERSAS

Vlh.\pivil-f*l'., 
com grande abatimento:

. camas ile peroba ou canella para sol.tciro e para casal, a 2..$. 25$, ..oí, ....$ e
Í5..I .luas de arame, ,lu Sj a. 12$; *oi!cltcs
msperes, a 45$ e 50$; ditos superiores, afloS, 100$ e 120$; Riiar.la-vc.iti.los, de 40$a 1.0$; cadeiras para sala, <i alfsoo, .1S500r* s$; i-.ii-sns para sala c cozinha, a o?, 8$ate .*,,*>; dilas elásticas, «lc 50$ e 60?; gitar-«la-eoiiiidas, dc 25i. 35$ e ,,_.$; clagéres,« nr.S o 120$; mobílias para salas de visi-1 tas, tapetes para quarto c sala, malas pararoupas, dilas para collegio c outros artigos.I eiiio. completo sortimento de colchões pc-ra. casal e nau solteiro, a 3$, .,$, 5S atéJ**¥; alinot.idas macias, a 1$, i*?-0'j e -'Sono.1-anciii'Se .* reformani-se colchões dc crinacom perfeição, na officina c deposito "Ter-
ror ilos .llaraleiros", i rua Prei Caneca, .109,cm frenie a rua Visconde de Sapucahy.

 (J .118.1) O
TTliXUIJM-SE uma meia mobília de pc-roli.i, estofada, o mais ol.jeclos; rua Ge-iicral Ilruee n. 83, S. ChristovOo. (.3481)0
"TTRXDü.M.Slv 

legítimos cacliorrinhos .li-naiiiarqitcics, eom dois mezes de ed.ule,a jo$ cada uai; rua Giiillieriniiia 11. 1..7
Cgncniitado). (R .,06;) o
"Ç71lí.VDIC-S'E 

11111 varejo de cigarros, nomelhor ponto da cidade, garante-se aferia rle 150$ para ciai..; para Irntar ua
praça ila Republica n. 213, esnuiiin da rua
senador h.uzcbio, eoai o sr. Castro.

(K 4oso) O

ALMOÇO OU JANTAI! a 1*000, 30-ilcartncs 28S e a domicilio a i$.*oo, co-midas sãs e á portugueza. Avenida Passo.118. sob., próximo á av. Msir. Ploii.inn
(403J Sj M

AJ_.UGA_.l-SI.. 
ternos dc casacas, sobrecasa-cas. smokings .1 clacvs, na rua Viscondedo t-.ii) llranco JO, Telephone C„ .j.j 1

(.;. Q) J

APOSENTO 
mobilado, eom boa pen.sio, precisa um casal de respeito.Preço ale 325.000. Distante do eeir.ro 15minutos, E' íiuitil escrever não sendo dupreço acima. Canas para J, F. • rua Ge-iicrnl Cainaru 88, 1» andar. (3021 S) J

A 
RUA 7, 109, 2", ),a s-..ia e carin*10;sa protessora de portugue*, arillime-tica, geogr., Jiist., etc, para meninas emeninos, convindo tambem a cdosos mcs.mo principiantes, pois não é curso. Pré-ços, desde 10? mensaes. (361)9 S) J

AGENUvS 
nos Eotailos, accoitanuse, nafabrica de carimbos e gravuras, á ruabr.clict 18, Rio. Peçam condições _. José-Xavier. Optima comniissão. (2740 S) K

-"C^l','.\DI'..Slí 
por i2o$ unia boa mobiliaV de canella escura, constando d* 4 pe-eus, para dormitório .lc solteiros á rua IV-

<lro Américo, 5.*, Cu,,:;;. (J.|i0'0 O
AJ liNDE-SI' ou acceila-se uni sócio para» nin hotel, junto á eslação Central ria
1.. l'crro Central do llrasil, com quartosmobiliários para familia. O motivo dn ven-da é por moléstia do actual proprietário;
cara informações com os srs. Thomé __ C.
a rua ila Asscmblca 11. 18. . () 41:0) O

^>'Iv^'D'I•;.M•SI•; 
um cifre portuguez, divei*.sos caUlciWícâ c i.Kiis utensílios dc res*

tiiramc* riu S, lrranciscu Xavier n. 4711.
(4148) O

AGENTES 
— Homens

tt netos c serio.-, nue ni
senhoras di---.

. que queiram servir deagentes de um negocio sério e honroso,
ganhando 20 »|°, «Icvciu escrever par.i —
J-J*.* (3435 S) J

GOMMODOS 
— Alugnm-sc bons a 21.$,=5$, 3*>íi'35Í o .íBSúoo, (atuados r,ocentro de grande terreno, ollo e salubre,a pe«.iieiias familias ou .1 senhoras, quepossam dar boas referencias; iníoruíaçBesna rua .dc Souza Harros 11. 82. E. Novo.das 6 ás 11 horas da manhã, C.557.S) .1

i*) não estragam os dentes, friconvehiente este .'de todas aspreparações ferruginosas£quer líquidas, quer em pó. •
2*) seu custo é insignificante'* e üín vidro 6 sufficiente paracerca de um mez de tratamento.
3*) não produzem prisão de ventre, o que não acontece coma maior parte dos ferruginosos.

4*) são fabricadas com o protoxalato dc ferro, o sal do ferro
mais assimilável que ha.

5*) entram em sua composição, em pequena quanlidade, a
quinina, poderoso estimulante do s^s-erna nervoso e oespecifico do impaludismo, e a noz-vomica, excitante dosystema nervoso, das vias respiratórias, das funeções di-
gestivas e tônico cardiaco.

APPUCAÇÕES: - Curam: anemia, fraqueza geral, impaludismo, moléstias do estômago, doenças pro-
priaa das senhoras, etc.

A' VENDA EM TODaS AS PH__RMÃcfÃs __ DROGARIASAgentes Geraes: Carlos Cruz & C, R. Sete de Setembro, 81, em frente ao "Cinema, Odeon" RIO DE JANEIRO

COMER 
bem ? só no resloura.-.t c pensão ú rua Buenos Aires

5' prato svaria.los por i$_
Vendem-se cartõe-s-, *

158. loja.
pensão (10$.

13503 S) lt
•ptARTOMAXTE _ Mme. Ahnita dáV^ consultas das 8 da manhã ás 8 danoite; rua Haddock Lobo 113. dzSoSlj

CARTÕES 
DE VISITAS — Tento ...

Ourives Co (papelaria). (18-0 S) S

CARTOMANTE mme. Nicol.tti, predizo futuro com muita clareza; dá con-
saltas todos os dias de 1 ás 6. Só parasenhoras i rua Duarque de Macedo 51.

(1305 S) S

COMPRAR 
MOVEIS ! I Para que ? ? ?

. —Alugam-se por preço reduzidos, 11.1Liquidadora, «5 rua do Cattete, 57. Com-
pram.se, vendem-se e th-g.im-se. Telr*'ii,.
5.391, Central. (4141 S) S

CARTOMANTE 
scientiíica, garante seus

trabalhos; consultas das 8 ás 9, casade familia, Cattete n. .8, sobrado. *$ooo.
(.2712 S) R

D 
l.**""HEI RO — Dá-se sob hypotli.cas

de predios c terrenos em qualquer lo-
gar, juros módicos. Empréstimos sobreheranças . inventários a herdeiros. Des-
contos rle juros de apólices, nfontepios,
promissórias e alugueis _ de prédios mes-mo dc menores ou usotruto; na nia doHospício 11. 23, sala 0, com Ferreiros,
das n ás 17 horas. (3569 S) J

DINHEIRO 
— Empresta-se em boas

eomuções sob liypo.hecas, r.a cidade
e subúrbios, com promptidao e confiança.
Rua do Rosário 17.*, ultima sala, sr.
Júlio. (3_.*3 S) J

DINHEIRO 
— Qualquer quantia á bons

juros, para hypotliccas, descontoàcauções; com Jn. 142, sobrado.
Pinto, i".:a do Rosário

(3'575 S) 11

DINHEIRO 
sob Jiypotheea*s dc predios,dâ*sc nas mclliorc-i condições 'possi-

veis; rua Senhor Jos Passos n. 18 
Borges. .'.1371 S) K

pi-NSAO ,MME. JOVtTA _ 503, ruaX b. Lhristovao. (41S0 S) J

pREVI.VE-.SE que a rifa — Entre 'ami-
•*• gos, de um conlíio de u.iru com dezmoedas do mesmo mela!, iica transferida
para 29 de inalo—1911Í. 13639 S) . S
"PREÇlSA-SE, 

de uma cõsFiireira paracosturas simplei
rassiiiiiiuga n. 60,

rua Darão de Pi-'35-7 D) J

PENSÃO ... . _
cilio, faria c variada, cm casa .le í.milia 1

Dá-se á mesa e a doiiii-
—, ciu casa tle fa*rua .Senador Uantns 3*. (4177 SJ.I

PRECISA-SE 
comprar e vender livrosnovos o usados; na livraria Ameri-cana; a rua José Mauricio 11. 144 A.

 (3039 S) J-pENS-íp 
na mesa e a domicilio, bemJ. feita, e variada ,íeita eom limpc.iae, «"-"iV, K.eneros dc :*¦ ordem; rua Maré-i'!:_l l*loriano 11. 7. (40j7 S) R

DIABETES
O ¦ prof; dr. Leor.issa, da Academia

«lc Sciencias do Portugal, etc, garantefazer «lesapparecer o assucar em 15
dús. Clinica geral, operações c partos.Consultório: rua da Carioca, 26, de t
ús 3 horas da tarde, (4000 J)

OSCAR DE ABREU—nüücã"cãi
geral. Especialista cm moléstias dassculio.-a* e creanr,-as. Consultas diária-mente das 10 ás 11, na Pharniacia SantaIsabel, rua Mariz e Harros n. 3^9. Tel194-*, Villa. li*,; S) tt

JL/ g

PENSÃO 
— 1

casa de fam
n. r8*

òrhcce'-"se bem feita, deiniba; na rua do Cattetolargo do Machado. (3553 S) J
1JENSAO — Traspassa-se uma ein pe--A ijueni cseala, no centro commercial.liiforiua.se a rua do Hospicio 11 23, sala•'- 0* «J--40 Sj J
ptASAO —. Forncce.se a domicilio,A farta c variada; rua do Kivcnde X2 A,-;oli-:uJo- (357a S) J

IJICNSAO 
em casa de familia. fornece-. se pensão a mesa ou a domicilio. Co-zuilia cscrupuIo«;-rua Silva Maãoel na-mero 58. (_j)

NSAO a domicilio  Fornece-se apreco razoável, em casa dc famíliarespeitável; a rua do .Matioso 11. 15.
Í.375& S) R

pi:

PORi.O.*-, 
Boi-kshirc legítimos. Raratis-s.mos e lindos, Informações com osr. llaroni Jlaxainbomhn. « .3 * - s) T

de ía-
¦pOKNECE-SE 

pensão em ,
A milia, e para fora, comida iarl.i c va-
riada. Preços módicos; raa Menua Dar-
relo 11. 7. (..i.iij S) I
¦jTiXTRAVIOU.SE 

a caderneta de Con-
J_ i.is Correnles, cnm limite, r!o Thé
llriiisli l!..nk oi Soir.ii America Limitei,
sob o 11. ili.iói, (3cSo f) 1

piANO, violino e bandolim — Profes-X sor.. lanas por favor nesta redacçüo
para Anon. «853 S) R

PRiytl.EC.IOS 
_ Moura j. Wilson, rua

.J0 .«lc .Marco 11, 55, encarregairf-Se de
pura
cos.

. registro ii= 
veada de produetos

c ltcen ça-s
pharmacenti*-

(.1917 A) S

GRAVADOR 
sobre mefacç, carfmllos,

sinetc-í, -iIo.*lv3 nara marcarão en» alto
relevo dc papel. Timbragcni .1 taillo dou-
ce. Gravuras sobre cristaes e porc ella nas.
1" de Março, 87, 21 andar. (4053 S) lt

PILOTOSl ral Roc
Preparam-se á nu Cee.c-

. Si—Fabrica. C.593.S) J

GAl.1.0 
de raça Plyiuoutli, Kick,

jó; vende-se barato; boulovar.
de Setembro, 19.* — Villa
ás o horas,

car:-
1 -8

Isabel. Das 4

ÍJE.NSAO 
— l*oriiece-sc *harato; Viicoti-. de do Itauna 11. ,],',, casa de familia;e aluga-se uma saia e gabinete. (35?8S)lt

PENSÃO _u«.; tratamento o;,iii|io á bra-1X si.cira. na raa Sachet; trata-se a -"-
| «Ia Quitanda, ai, 1" andar cm Augusto.

(332Õ S) M

DR. ALVINO AGUIAR
eKa.^ BM* _? m.TESTINOS _ RINS - PULMÕESele. Consultório: rua Rodrigo Silva,ti. 5. Teleph. *,j7i, C. Das 2 ás 4horas. Residência: travessa Torres 1117. Teleph. 4.265, Cent.

PARTRTRA MME- barroso;r_I.l__l.-A attciKle chamados a
qualquer hora. Aeceita parturienles, oíie-rece todo o conforto, nreço razoável—Rua
Viaconde de Iiauna 11. '143, (1775 

S) R

PARTEIRA — A w^«p
M"1 RA. com longa pratica, ailcnde a
cliatíiàdos. Aeceita parturientes em sua
residência, á rua Camerino 11. 105.

.1-4.1

MME. 
BELLTENI (brasileira), parlei,ra, diplomada pela Fac. dc Med.do Rio de Janeiro e ex-interna da Ma-ternulade da mesma Fac., faz partos semdor. Res. Conde dc Lage 11. 33. Telep.

3414, (23-33 S* M

DENTISTAS

DENTISTA
R. Biildiis Von Pliuicl.eiii.teii.
Ksp. em obturações a ouro. platina,esmalte e estrabçflcs contpletameiilo

sem dr.r; colloca dentes com 011 sem
chapai, a preços reduzidos. Garante lo-
doe e qualquer trabalho e aceeila paira-memos parcellados. Dás S da manhã,
ás 8 da, noite, aos domingos só até ás 3horas. Rua Marechal Floriano Pcixp-
10 n. 41 (sobrado), próximo á rua Uru-
guayana.

.cl. Das 4! (JENI1
(38-7 S) J 1 p mandar o endereço

CHORAS •:"¦ is ser bellas ? — Só
.¦iiarmaccu.ieocaixa poslal 134:, ,_-.ie vos reinei-

(,;-'5t S) Rn_US.OP_.O..ES E CHAPAS - Tro-1 terá os eoiisellios.V" cam.se ne $500 a s*?. Vendem-se .ic 
S500 11 j5. Çompr-ih-se usadas. Coucer-.C_Er.LOS usados, coinnra a easa S (VO-lain-se gramopuones e yendem-se a 20$, e | •__• berto, á avenida Rio Brané- n ,'
í5?ooo 

Co.i.pra.n.se á rua LTrugüavana . Não atteide por eorrespondetó" Todo 
'ul-

"* '*'5,  
_\ * i sócio o feito cm sei armajcm. (3*61 S) J

H \ POFHECAS, qualquer quaiitia.
juros bai::os; Alfândega n. 130,'is i(i. Í38ali S.iandar, das 2

HYPOTHECAS, 
11.1 cidade e subúrbios,

grandes 011 pequenas quantias; rapi-
dei e juro módico! Informa õ sr, rlnieu-
ta, rua do Rosário 11. 147, sobrado, fim-
dos. (4055 S) K

\ lULA/BM — Aluira-so um pro-•^nHi) pnra «maliiuei* negocio cm
loaiii' «le futuro; im nm Hcnl
Gianilezu 11. 25. (J 3511) (j

I^ONNE 
r.engiiire et raconiodetisc s'of.J Ire po.ir travaillcr daiis pcnsioii ouhotel. Rt-pons *'

l-apa—E'hse.
Moraes e Valle n. 24,

(3551 S) lí
¦piCm.ETTAS 

usadas
li se c pagam-se bem;

11. 105, loja.

— Compram-
rua do Cattete

(3WS S) K

COMPRA-SE 
uma mrtchina gabinete,tendo logar para botar traço de co*ser a iniio, estando pei feita, por 100$.

Queira diriglr.se á rua Taylor 11. 5 —
Lapa. (377U S) R

INGLEZ, 
francez, portuguez, allemão elatim. Cnraos :;$ mensaes c r.ulas ein

particular. O ensino é rápido neste in-
stituto. Director, Paul Concnave, e.s-i.ro-
(essor da Academia de Idiomas de NovaVork; rua S. Pedro n. 51, i'> andar, es-
quina da rua da Quitanda. 14102 S) I

I 
IV ROS novos e u.adoii—Comprüm-se

À restos de edições c avulsos. — Ven-dem-se. Remcttc-sc catalogo pelo Correioa ¦ quem pc.lir. Casa Tones, rua SeiUiordos Passos n. rjS. ijS.-a ,i) AI

MACHINA 
de impressão Minerva -

Vende-sc unia por preço baratissimo

c_ocio
(-5 tal

l*rccisa-se dc nin eom capi*,08 conios, para desenvolver umcate c botequim, em um dos melhores
pontos comine.-ciacs, do nutro d.i cidade.(.crus a 1-, M., nesta re-.lac.ão. (3691 L')K

ORAÇjENlIORA parisiense, ve.ide
p nirssa dc ciiiipí-os últimos

uma rc-
modelos,

. ne uma vez on retalhado; avenidaKio llranco 11. 137, 4» andar, sala 11. 3,
junto ao elevador. 1.35*2 S) R

Dli. SILV-XO M.VTTO.S — Ex*tiai.e.ies, absolutaiiienie sem dôr, a 5$;dentaduras a 5$ cada «lente; concertos
em dentaduras a íoi": obturações a
5?, lrabalhos garantidos c pagauien-tos em prestações. Rua Uriguayana
n. 3, esquina da rua da Carioca; das
7 da manhã ás 9 dó. uoiie. Telephone
11. 1.555, Central. 4135 J

PflRT08.-.n.er.,Uol„_,I.e
DE. ANDRADA,cura, corrimentos, liemorrliauias e siispcil-soes; de inodp simples, evita a gravideznos casos indicados, fazendo apparecer oinconimodo. sem provocar hcmorrliacia,lendo como enfermeira mm. JOSEPHI.

ne ¦ ""LLINDO, parteira do HospitalClinico ile Barcelona; consultas diarinsgraus aos pobres. Aceeila clientes empensão Consultório c residência: rua doLayradjo . 11. m, sobrado. (4438 S) J

Proíessores e Professoras
AULAS de conversa.ão: francez, pre-XX ÇO. de, propaganda; 25 lições por 10S,ilas 7 ila as 11 horas da noite. Matriculaesla aberta; _id, rua Sete de Setembro,

96. Professor Alpbonse Levy. (3184 S) J

PROFESSORA dc -*- procura morada < piutuna e ünguas,
..  em troca de ensino.Cartas a X, /., nesta. (3814 S) J

ESCRIPTORIO
Aluga-se um, grande, excellente, hy-

gienico, arejado, com salas de espera,
telephone e electricidadc, por; preço 1110-
dico; na rua Uruguayaiia 11. 3, sobra-

 J 3SSS

Calista: — Miguel Braga, grandeespecialista em extracção
le ealtos e unhas cucra-
ra.las, sem dor, etc.; rua

do Ouvidor, 163, sob., lei. Norte, 1.503.

darthros, empigens,
eezemas, frieiras,
sarnas, brotoejas,
etc, desapparccem

fácil e completamente com o DE1.MI-
CURA. (Não ó pomada). Vende-sc em
todas as drogarias do Rio e Nicthcroy.
Deposito geral: Pliarmacia Acre, nia
Acre. 38. Tel. Norte 3265. Preço a$ooo.

Quem quizer moveis bons e baratooj
n dinheiro ou a prestações, sem fiador,'
deve visitar a Empresa da praça Tira-
dentes 72. Esta Empresa offercce tm1
suas vendas em melhores condições que
qualquer outra. Ver para crer.

(M HJ--

MALAS
Quem quizer comprar malas boas •

baratas, só na "Madrileiiba" — Maré-
chal Floriano 140.

Ouro i$goo a gramma
PIiATINA 8.-.050

Praia, brilhantes, cautelas do Monta
dc Soccorro e dc casas de penhores,
conipram-sc á rua do Hospicio n. 216,
unica casa qnc melhor paga. (S. 3132)

GONORRHÉÂS
Flores brancas (leucorriiéa)

Ctiram-se radicalmente em pou-
cos dias com o XAROPE E AS
PÍLULAS DE MÀT.CO FER-
RUG1N0S0.

Vende-se unicamente aa phar-macia BRAGANTINA, rua .da*
Uruguayana ri. 105.

ComiGRão

rílí.ORJNA Tintura ideai ga•C\mU\JSAJ.-Al*., 
rantida, para res-

tituir ao cabello a aua cor original pre-
Ia ou castanha. — Preço, io*,ooo; pelo
correio, mais a$ooo. Deposito geral, rua
-de Setembro o. 137 — R. Kanita.
*nici-n«* ~" Favorite, Odeoo, Victor,xjio\.\jo Colômbia, Gauco, Gramopho-
nes e Miraphones, a qualquer preço. •—
Tudo em grande quantidade, encontra-se
agora na antiga casa dc gramopho nes c
discos, á rua da Constituição n. 36. Of*
fiei ria. para todos os concertos c peças
avulsas. (5004 S) J

I)Upl'ESSORA 
ALI.KMA dc ünguas —

Allemão. inglez, francez; pronuncia
cprreeta, pratica e theoria; dá lições em

e na própria residência.casa dos alumnos . ...
Cartas para combinar,
t 11. 94 — Catlele.

Topr
rua D. Carlos

(3537 S) R

PROFESSORA allemã, bem rccoiiimcti-J- dada, dá lições cm francez, inglez, ai-lemão e piano. Cartas para A. li.
(--45 S) R

ÍNGLEZ, pratico pelo llcrlitz, ensina-sc á rua GcncVul Roca 11, 81 — Fa*""ca. (3S9i S) 1

ÍM.I.EZ 
— Augusta Wilson, professorade Londres, lecciona inglez, allemão e

piailoj rua Carioca u, io, i" andar.
(4065 S) lt

DR. SILVINO MATTOS
Laureado com grandes ptemios c

medalhas de ouro, em exposições uni.
versaes e internacionaes a que con-
correu com lrabalhos dc sua profissão.
Exíracçõcs de dentes, sem dòr, a ..$;dentaduras a 5$ cada dente; coroas de
ouro dc lei, de 15$ a 25?; obturações
a 5$; bridgc Work a 10$ cada dente;
concertos em dentaduras a 10$; etc,
lrabalhos garantidos c pagamentos cm
prestações. Rua Uruguayana, 3, canto
da rua lia Carioca; das 7 da manhã ás
. da noile, todos os dias.

Tei-phone — 1.555 — Central.
4137

UMA .moça iranceza, de familia, ensina-o francez, :o? por mcz; convciii ásfamílias; rua da Constituição 11. 30.

COLLMOIirilí
NOME REGISTRADO

DENTISTAprecisa dr
A — Lm com boa clinica,
dc um gabinete para trabalhar,110 centro da cidade. Cartas ,1 Abo. nes-te escriptorio. (.5164 S) R

lS.Gt.EZ pratico, Mr. Pc-
ter garante ensinar

eis mezes, iu$
mensaes. Rua da Quitanda 11. 50, r' an-
dar e rua dc S. José ;.*, 2" iiiular. Vae
a domicilio por preços .módicos. (J 4084)

Rei Carto"
manto'

diz tudo
com da-

reza o
tino se

deseja
,, saber,realiza os trabalhos por mais dif-flcois que sejam amigavelmente ebota o mal para cima do quem ofaz, a rua da Constituição 11. ai), sobrado. _\ 40.

Clinica de moléstias das
senhoras e syphiiis

DR. VALENTIM BITTENCOURT —
Parteiro — Cura tumores dos seios e do
veiilrc, as mol. de vias urinarias, Rcnitaes,
as metrites, os corrimentos uterinos e va,
ginaes e re_i.il a risa a menstruação por pro.cesso seu; app.. 606 e 914. Cons. grátis.Cons.: rua Rodrigo Silva, 26, das 10 ás
2, tel 515.1;. Resid.' Senador Kuzcl.io, .142,
Tel. 2:511, Villa, Trata tuberculose e her-
nia, qúebradura. sem operação. (fijS.i S) J

•_» ¦ Usem* o in-
jcetor — Nanlerre. Eacil
coi.iiiio-.o e hygienico.

A* venda mis casas «le cirurulii.

ESQUELETO
Compra-se meio esqueleto por precemódico. Informações nesta redacção á

Carlos Cardoso. * ,gi J

OURÕ~
rr;ita, briihanies, cautelas do Monte

de Soccorro, compram-se; aa praça Ti-radentes 64, Casa Garcia.

MALAS
_ Artigo solido, elegante e haralia*

simo, só na A Mala Chinesa. Rua La-vradio fir.

PROFESSORA
.Com bastante pratica, leciona thooria.sellcjo, piano c canto, á domicilio. Precorazoável, trala-se a rua Acre 11. -io, à«andar, u_ quartas e sabbados. das _' hora.

__! s' (M 3764)

APOSENTOS
. Alugam-se, em casa dc íamilia, comjanellas para a rua e mobilados commoveis modernos. Rua Barão de Ubán. 107, telephone, 1013, Villa.

J. _«-o.

DECLARAÇÃO

Moveis a prestações ! -ol^°
a sua casa só quem, não quer, pois a casaConveniência, na rua Senador ÍSuzebio 11.
13, e a unica que vende moveis a presla-
ções e a dinheiro, com vantagens para osfreguezes. Visitem e verifiquem; 35, ruaSenador Kuzebio, .15.

eas;

Senhoras gordas -.^T.;,,*.la-
gordura das senhora. • .- „• , —.--;-,-' .'""*" Processo rapido, infallivcl e inoffensivo. Consultai11 as 

CALA, aluga-se
Cj iraía indcpeti

ma de frenie com cn-
-lo. í-assos, 

"OS. 
Cíãí-isyíi [ ta.iwtor--*^?'^'^^ 

¦*^*_Í_?,:S_ 
cícclri-ea, etc.; rua Visconde de Itauna ::. 36,sobrado, casa de íamilia. un8 S) J

3..:,-o.
, —as das

Quitanda 05. Teleph. Central
(32OÚ S) .1

Cura iaflammaçõcs e purgaçõesdos olhos.
Pliarmacia MOURA BRASIL37, Kua Uritfíuayaiia, 37

MODISTA 
de chapéos e vestidos,

ta cncomiiicndas de casas dr

i J.'aiva n.

mercio desla capital c do interior j ã rua
Urugitnyaiia n. u, ;" andar. (40JO S) S

(tASA 
— AIii_r.«.se á rua .Maranhão 11.

J 142, llocca do Matto, para pequenaíamilia; chaves c limar, Adelaide nn.
U.-5-' S) R

pATALOGO GRÁTIS de livros dc oc-\J easião, a preços baratissimos, envia-
se a quem pedir; Casa Tones, rua Se-
nhor dos Passos u. p8, líio, (3823 S)_M

EXTERNATO NORMAL
108 — Rua da Alfândega — 108, i° andar

DH.1.CT0I.Í — DK. DRUMMOND ALVES
Cursos eguaes aos ria liscola -Normal, de accordo eom o Reculameiiio de:4 de. ieie.-c.ro de ipiõ. Cursos de Preparatórios para exames uo Collegio IV-dro ir, preliminares á matricula nas Faculdades c Escolas Superiores da Repu-blica. Cursos especiaes para candidatos a exames de admissão aos Collcgios Pe-'dro 11; Collegio .Militar, Escolas Naval c Militar. Cursos especiaes dc Píiysioa c>. Cürpu docente compc.en.c.mmea líisn.rl.i Natural, lilás

PREÇOS MÓDICOS. Tcleplione, Morte,

"V K.NDKS!. nm motor dc pé, para den-
t lista; ua raa do lllospicio ,*i. 1S0.

(J 40,)l-,) O

VE.VDEM-Sl*; 
tres cachorros dr* raça ie-

gilima (ila; trata-se i rv Gavião Pei-
(J ,1-So) Oxoto ti. Icarahy,

iriEXliivM-.S!*-. tu.ii-pesu duas balanças rle
*i, fl 30 kd',', e .. motores clcclricos dc i|_f,1.203 II. P. \'iseonde Itauna 14.

(131-1 ti) R

TRASPASSA-SE
rj-lKASPASSA.SU um
X i_.ia-.ara com arvo

comr.Ho de uma
vures frutíferas, te:, loterreno para pasto, roa Albano 11

arepigua.
mi.ASPASS.VSK

U-ll- P' J
11.11:1 fabrica de águaeom CüCiit'ir;i, contrato, -'innns ut-ciiãilio.

riOMPRA-SE au. o contos, uma casa_> nue csti'j;i cm bom c-iado, com tres
quartos, duas salas c mais dependências,
próximo da estação ou bondes, de Pron.1111 para baixo; cartas nesta redacção, aJI. J., nio sc entende com intermedia-
".-"¦ (3715^)1*
rtOJirRAM-SE 4 ou s rodas t'i_dãs*,\J rle arame, tj-po Eiat. com biijõcs, bu-chás e rouiciiie.ils, 8S0 X 120 011 805 pori.u. Cartas com preço a Paulo Cunhai¦'•¦• ¦¦'¦*¦ *-"»-« Ul»r«. (.irj-i S) R

(10MÍTtTi-0 _. Em cnsa de pouca fami-
V «a. "m creanças, de respeito, aluga-sc um esiwcoso, claro, fresco, mobiladocom pensão raagnifica, a um casai sem íi-llios, pessoas distinctos ijuc gostem desocego, em rua larga, no centro, casa 110.v:i com lodo o conforto, bella vista, juntoa Avenida (entrai, com franaüeza cm to-ria casa; cartas uo escriolorio desta fo-"'•*¦ ¦• O' C 

_ __(',5r9 S) S
iompra-si-; *""*"

M 
ODISTA

vestidos
Pcriciçüo c costo cm

sob todos üá modelos; ;i pre-ços módicos, saias, blusas e tudo con-cernente á arle, trabalhos chie c garan-tido. Mmc. Cedes; Quitanda n. 21, 1"
andar. (.-S--4 S) M
-jlTOPISTA — Executa eom períciciío e1,1. brevidade qiial.iuer iigurino, vestidosdesde 1S$! saias, desde 6«; blusar, desde
4$; rua dos Andradas 11. 51, 1" andar.

UMA 
moça

nhor; t_;i
pede a protecção a 11111 se-ia nela, M. X. (3-Sj S) K

p.a-
cozi-MOVEtS 

— Compram-se mobi!
nos, quadros, tapetM, Irsnsnha, roupas de cama, cautelas do Monte

de Soccorro, ele.; rua S, Luiz Uo.uaga
»__ *_• (11-93 S) l«

OVEIS ^— Conipra:n-se avulsos, casas
mobiladas, piano-, e objeetoá dc arte,

Ci.amados ao beceo da Carioca n, _8.
U128 S) J

UMA 
familia do Xorlr, fornece comida

para ióra. a preços módicos; á ruaGeneral silva Tellcs u. 13 _ Andarahy.
(CT Sj R

em casa de
para ..ornem,senhora, creanças, c. carinhosa, séria elao para ióra ou roça; estrada Kcal deSanta Cruz 11. 31*3. 1.3-8. S) 5

TJMA senhora, cniprega-so
K.J um senhor viuvo, cose

KXTISTA -. Vende-seD 
KXTISTA

riot, c u:
um motor »»-1 perolina Esmalte

DR. C. FIGUE1
RE 00 erpceialíB
ta eoi extracções

,. coiiipletamcn:,.•em «Sõr e outros trabalho, garantidos :systema aperfeiçoado, preços modlcoe oein pre.taç..-, das 7 dn manhã ás 9 danoite, rtia do Hospicio n. 222, canto daavenida Passoi.

. rua Miguel de 1-JE--CJ>'_IlHçl --SlTiaíte "•.,?"'_? 
%?.iv.' Ci II 1 JM.ii'1'J) II Hv(40I11 b) J aduuire e conserva a belleza da pelle, ap-

TT^T-v-irsri77 ;'-:uV'",u P.el° Instituto .le Belleza dc Pa-AMliKICANO | ns, premia Jo na K.xposi.ão dc "'"

*ílAIRiNI""- "dc'''t:"io..—. ™« Conde .1

Mc

MOVEI.-, 
usados — Compram-se mobi-

Iinrios orunplcto, "avulsof, objectos tle.me, antisiiiiladcs, ornanienliicões, pianosde bons aalorcs, etc; :11a SeaaJor Dan-tas 11. 45, terreo. (j.,33 g) J

UMA 
moca -solteira, .ie íamilia, deseja —'

encontrar uma senhora viuva nu .uncasal sério, de Villa Isabel ao Mattoso,
para lhe fazer companhia, coiitriníiiiido
ainda com uma ineiisuliilaile. 'tníorma-
Coes :'. rua Souza Franco 1.. lor, casa IV,
Villa Isabel. (3711 ,S) I.

Boinf.m 11. .*•;,. Itcabriu-s
ii;.ii.lo Sob nova direceüó,

tunccio-
(StSs S) II

TT-J1A .esilioru branca,
\J dc boiiã costuiuds,

independente c
iôftcrcee-jse paru

... Milnno.1'rceo 3$ooo. PO' DE ARROZ PERO-LINA, suave c cmbeUezador. Preço 4$.Exijam c.|cs preparados, á venda em to-das as perfurnarias c 110 deposito deste -¦
de ouiros preparados, á rua Sele ile Sc-lembro 11. 209, sobrado. 'i;j7S'J

c suas conseqüências.
Cura radical, injecções
completamente INDO-
LORES. App. üoõ c
pi4. Asscmblca 11. 54,«Ias 1* ns iS lioraii. Serviço do Dr, _¦_•_.IJKO MAGALHÃES. Telephone ioi-p, C.

(4085 S) J
DENOTSTÁ AMKJIICANO

loraiado ptla 1'aeulünde de .lediçiita dcKio dc .lane.ro. Premiado com medalha deouro c ciuz dc .neriio Industrial, na E.ipo-dama dc companhia, .ie creanças, arru-i sição Internacional de Miiano.madeira e costura; púde falar-se, na rua 
'f.xtracções de detes sem dor, de =.$ a 10*000.... r --aiijeirns :.. mj. (401,9 S) |.: Ijeiilad.iras dc vulcanile, cadadas La

Collegio Sylvio Leite - Rua
Mariz e Barros 256 e 258
Teleph. Villa i.-.íj. Internato,

clironicás e
teceu t es.
Quercis fi-
car radi-

cálmente curado em poucos dias?-Pro-
ciirae informações' com o sr. Feijó, que
gratuitamcnle as oíferece, não confie-
cendo caso nenhum negalivo; rua
Theophilo Ottoni ili?. 38.10 J

RAÚNA ^stc maravillioao
tônico, único, que

faz nascer cabellos e sumir a
caspa por completo.

Vende-se. na casa Ramos So-
brinlií) & Comp. Rua do Hospicio ri. n

OURO
Compra-se Ouro, brilhantes, platina,

jóias usadas e cautelas do Monte dc
Soccorro. á rua da Constituição 11. 64,
próximo á rua do Núncio, (S. 3127)

MOVEIS A PRESTAÇÕES

Anlonio domes da Crus-, despachai-.en Allandcga, mudou o seu escriptorio
para a ruu. da Quitanda, 157, 1" andar.

 (M 3852

PÍ.EDIO EM BOTAFÕGíT
Solida construcção, duas grandes sa-Ws tres bons quartos coin jau-ellas.banheiro, água quente e fria, fogão agaz, electricidade, jardim, quintal enuas dependências. Vende-se á rua As-sis Bueno 50. j 8

CINEMA
Vcnde-sc um bem montado nos eiib*urbios cm logar dc muito futuro; preçodç oceasião ,* informações á rua do-Hos-

plcio,i.i.(i°). R 3?66

MOBILADOS
Alugam-se esplendidos cm casa detodo respeito, á rua Visconde de Ma-ranguape, 28, I.apa. r v6£

CASA MOBILADA
Aluga-se a casa da rua Voluntários«ia latna 11. ;o, complclamentc mobi.Iada; lrala-se na mesma. R, _.546'

Prazo ao mezes, _o -|- no aelo da drad'-- *,. 4$ u Se( d* Setò-hbro 
"g'r'

entrega, aluga-se mo*-;.,.._. ., iiti_:„.. ^J ,Jt'<- uc •*,-'-.-ii"o. «r
baralo:. '¦•;,i-do "Caltete, 174. Kmpreza
Mnhlliadora. J 4835

TOLUOL SOEL
Tosses, bronchites, influenza em 48

horas
Depositários: — Araujo Freitas s C.«,

rua dos Ourives 86 e Pharmacia Mar-
quês praça Tiradenles ns. 40 e 4'--Riode Janeiro.

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R, DE BRITOApprovada e premiada com medalho

de ouro
Infallivcl nas empigens, darthros;sarnas, lepra, couiicliões, ulceras, eeze-mas, paiinos, feridas, frieiras e todas asmoléstias da pelle Pote 1Í500. Depo-:«Ho: Drogaria Pacheco, rua dos An-'

ro. 8r.l
4i 10 Jj

AS PHARMACIAS
, Medico, dispondo de bastante matc«nal cirúrgico deseja encontrar pharnia-cia para moinar consultório. Cartas a'ur. il, JI,, nesta redacção (3S09 ])j

DENTADURAS

JTMA sct-horal .1=
l^ unia b.úa dc frent.

.üiieciiii-r.ülo-'l* faz 
'"l^„ 

T V1S'!C,»11,RA'Sfi Qualquer quantidade de
pequeiio aliiRiieli preço dc'occasi.o- o _,|-,S «f s' '-'um °" "'" l"cü'*lí** lic
moiivõ _ o dono ter' o.itro w^\õ W nã j ! '?smTv"lo,Í; 

í*«"I-"lh^,?', '}? üo«-
poder estar ;'i testa; iiiíormações á ru- I C ' 37, Joalheria Valentim, tr-

\ Or. Campos Sallcs n. 14., (3,ji r) _¦ lephone 994, Central. (464a S) U

I rilR-ASPASSAr-SK mu loteqiiim bem ' ifiOMl-HA-SE barato unia (aboleta-'pro.
;*" X niinl.i.Io, fazendo liccocio: i-en.li-se V P''IJ i'-'a «abiuc* denlarin; infnnnn.

lotequim 1.0:11 ' *n V «A-.-l*. barato unia (aboleta =r
monlailo, fazendo negocio; vemie-se V l''1' ',>•¦'¦' .gabince dentário; iulonna-inotir.o de doe.irj'. no proprictrrio; I-*"**> rua Lon.ie dc Uomfiiu 11. 264.

aveniJa Met.i de Sá, 1 .5, i--.-,-9 S) T)n!i.v:i!.'.;oc-.., ;:
com «j ir, Co
rnKASPASSA-SE

icl

nm botn boie .¦
—•'• I CA___* Ar nC •tíii» -•:í^"""^í*
liim: V J-o,m*e. da cor.su!.as nor s$, lé -,s 11¦... '.i !'Oiu salão, próprio para ho" I 'í'1'"'5 «',s '";"','JÍ. c tal garantia o.ferc1111 bom contrato; I''"' 'c,«? trabalhos,r,\ bí.lmrcs, iem

não paija aluguel: ri
Í.*«*ÍS'SÓ3 il. ..o._»

tratar á (.vr-uidá | 'l101'*!'*- depois da
Uii.il') J lese

que só recebe pasa-
,--Moa conseguir o .'pie¦ilein dc „, uó. (j<j_o S) M

BcvC ;'i
.losé II.

c {yi.TOJ-A_V.ri. — Mm.*. Annila
u mais uci'1'fita ü Veiil.*itleii'ii

flIRASPASSA-SE uma easa dc seccos
s. Tem ttcença-j- pai;::s c i

MME. 
OLtiA — Aia cartomante— Píz

eom que os amaines c os esposos sc
entreguem de corpo c alma e faz todoc qualquer trabalho, sendo os mesmos ga-rantidos, Consultas a$ooo\ Tem um bre- i m-ido.ve pnra o socego do lar. ¦ Preço roSooo; "
correspoiidchcia com 2$ioo, :m scllos paraa resposta; só attende íi senhoras; á r-iaFernandes n. ip—Engenho -\'ovo, d.is oda manhã ás S da noite. t,t'«o S) K

[r;r.;i:iicjit .
te, com entrada iii-

dependente, decentemente mobilada, com
pensão, em cnsa ile familia; na avenida
Beira .Mar, Russell, Flamengo ou llola-
fogo. Uj-^e boa fiam;., e imormacões á
rua Araujos 11. ;,-, Fabrica das Chita., e
rua Aristides Lobo 11. 217 — Itio Com-

(341IÍ S) J

semuin*termito c. externato. Cursos preliminar(para analnbabetos) primário, secundário,commercial, artislieo (.Musica e pintura)c especial de preparatórios para admissãoas eseolas -superiores, dc accordo com oI programma do Pedro 11. Ensino praticodente ..'.., 5Í000' 
""", '«'"suas vivas. Instrucção militar (ia-

deseja [-Coroas dc ouro dc lei, dc 20*, a 40Ç0.0 | cu""•.M*") . sob a direcção de "Ificial no'
Obturações de dentes, de 5$ a. . lojooo "
Ifrldge Work, cada dr.itc, de

, _, "°? «¦  3oSono
1 Concertos de dentaduras. . . . io?oooTrabalhos garaniidoir e -aeceita pagunicnlotm prestações. Todos ¦•« dias. Rita dj lios-

picio, 222, canto da avenida Fassos.

0UA1..1O 
trazida de Santarém c com-

plctãmcnle desconhecida aqui, com a
qual iodos serão felizes, em seus nego-cios, tanto commcreiaes como domésticos,é a verdadeira que dá felicidade. 'Troca-
se mediante .3$; aitenJe pedidefs pelo cor-re.o.. Previne que não í cartomante nemtrata de bruxarias. Ladeira do 1-cine n.ao, iuu da rua da Passascm, (ji-Jo S) I

VESTIDOS 
e cbapcos pelos últimos íi-

gurínos; fnzem-se cnm rapidez, ves-lidos de 10$ a z;$ e conforme o modelo;
á rua Luiz (lama n, ;8, :" andar c tatu*
bem tinge cabellos prelos a __$ e louro-i
a .t.$oc„. ijn* si J

MÉDICOS

0F,,,.,,l,SK um oom creado bra, I DOENÇAS DO APPARELHO DIS",-,.'.:-'.. íSAfa _.-¦_¦_•*¦TfVO [ DO.SVSTEMA BEBVOSO—iu.-, com o sr C409S S)

rvUl-IVES - Precisa-se,ie um .ificial DU. RENATO DE SOUZAW com pratica em concertos; Aver..:» | LQPES, tíOCeiSÍe K3 Fz

DENTADURAS
Com11ran1.se «leniadiirns velhas, parao aproveitamento da platina existente

;ios dentes aniíiciacs; na rua Uru-
guayana, 3, sobrado, com o sr. Anlonio.

J- 3S-30
T\EXTISTA a _*Sooo mensaes para oh-IJ furacões a granito; platina, curati.vos, dr-„de o primeiro dh. Trabalhos dccliapa, coroas, pjvot, ei.-.: por preços mi-

! mulos e trabalhos garantidos; na Auxi.
j li.ic.ora .Medica; na rua dos Andradas 11.
j 85, sobrado, esquina da ra.i General Ca-
| mura, teleph, 3157, .Norte. 145.16 S) lt

meado pelo Sr. Ministro da Guerr_, ..dando, nos alumnos direito á caderneta dereservista no terminarem, seus cursos. In-
strucção moral e civiea. Abolição com-
plctii dos cu-sligos corporaos c dos sportsviolemos, como o "lootball". Knsiuo dc
fyinnaítiia sueca c dc „pparcll_o3, parao que dispõe o collegio de um gymnasioprovido dos necessários elementos. Trata,mento e.icclleuie, tendo 'os alumnos as rc-feições cm commüni com a fainili.i rio di-
__°__ (11 3609)

S. Indiana de E. Philoso-
DhÍCOS — '^s l"-'3S0's soffrédoras quet* uo qiiizcrem saber n fundo a cau-
ea de seus sottrimehtos pbysicos e mo
racs eom o em parte alguma e ty-iterio-ta*
mente", procurem o Dr. Archimcdes, dele-
gado especial, á rua Itapiru' 2S7, das _i
«is fí da tarde. Só se aeceita remuneração
depois 'dc ee òBtér o resultado do que se
deseja. Ver para cer o julyar. (,i;.S.S)I(

IA
e suas coitplica.õeí. Cura
proct-isos lecilros e rápidos. Dr, JOÃOAURSV. Das I ás 11 e Ji: I) ii il
Iroras: 6. riu dc S. Pedro, St.

radical po._Xc

CURA Di TÜBiRGÜLOSE
DR. A. DAXTAS ÜE QUEH.OZ
Modernos mcihodos de tratamento

medico c cirurRico, conforme a melhor
indicação. Consultas, das 8 ás II da
manhã. Rua bruguayana a. 43.

B 3-'80

AOS DENTISTAS
Ainpoulas, dc novneaina a 1 "\", ven-

dem-sc á rua "Municipal 
11. 11; com

Gonçalves, (3*08 J)

Coinjiram-sc dentes de dentaduras v*lhas, pagn-su bem, avenida Kio Bran-co, 13S, 1- andar. Santiago. (3815 j)«

ENGENHEIRO

er Bella
•pRKCT_l.-V.-Sl-
í (vertical) c

(415** S) J I1'<:'.,....,,r 
__. _uw„--¦*»•**_¦*% E*smes Petos

rcspeclivos cylindros, rle | PStíQS X, tíO OStOmagO,6 a S cavallo.1', íorça, ou um locomove] l a a as *•**¦'da forca referida, em bom estado de fanc- j mteStmOS, COPaÇSO, pUl-
çioniiiiiemo; rua Jo Cntiele n. zlíS, so- ItttÂaa oéti (liifr, tia **_/i_brado, das :j ás ifi horas uos dias ..leis. 1 *"Oe«,e*C. ieUPS aa ~SS!f-

'_____ ma- — Rua *¦ dose 39, de
PRKCISA-SK, 

-nlugar em casa de lima\2 SS 4, GrSÍSS QOS «O-'
pcquciia íamilia c seria, uma sala :1c . *..,„«_. _J_, _FO hn--~treino com pensão e sem moveífi, paru I **¦ ¦**-**p ***-* ***** **l9a atift

uma moca prolcgida. Prcícrc-se Gloria ou A 30Dotniogo. Cartas a est.-. redaccSo, a A.
11. C.

PhRTEIRUS
'f*4_3 "i 60BB_E* m9 Fvlt.*i-«e $ I re»cia «Ia juventude. Não e" gorduroso,
itóaa.*-Wl ___.___. _£i '-.-¦' ¦í:*l0 melhor para massagens e faz adhc-

Creme de Belleza" O1ie11t.1l", único
sem rival, para
manter a epider-

me em perfeito estado di hygiene e
belleza e pelas suas qualidades emo-
lientes c refrigerantes, embranquece e
assetina a culis, dando-lhe a transpa-

. . velas ,111-
t-scpTicas. São ino/feusivas, coiituiod-aa
c (lc effeito seguro. Cai-ta com 23
veias 5$ooo. Pelo Correio mais $600.Uciioiiurio: iira«;a Tiradeutes u. 62,
pharmacla Tavarésj

rir o pó de arroz, lOrnaiido-o comple-
j tamente invisível. 3$ooo, pelo Correio,
; 3Í500. Vende-se nas perfurnarias e
| pharmacias. Deposito: Perfumaria Lo-

pes, Uruguayana 44, Rio. Mediante um
sello de 100 réis, enviamoj o catalogo
de Conselhos dc Belleea. na

"A MEDICINA POPULAR"
«T. i;i!.\G.*.

Participa ao respeitável publico .111
geral e a seus amigos cm particularipie reabriu seu estabelecimento dePlantas Ikdicinaes e Preparados Ve-
getae.s, ú rua Buenos Aires 11. 234, pro-ximo .i avenida Passos. ,\t *,iq

PEROEÜ-SE
uma cndella nova, de raça perdigueira,branca, -com pintas marrou c manchas
na i aber;a c ao redor da cauda da mes-ma cór. Gratifica-sc a quem entregarna rua Senador Vergueiro 192, ou av.
Rio Branco 126. ($. -,,,0)'

¦ .;'-•.'.
I -il-17

muÃSPASSA-si-;
X •!•> c tamiinci*

í«i_» bom negocio;
Heis n. _v._l.,ig

um deposito de cale:.-.. o iaz_.-m._c concertos; j do..Irata-sc .'. rua José rios i,. i.
Dentro. US11 l>j J j i_.j_.o_

!.:,' 1.

pARTOMAN"! li -Triil
\J de

ACHADOS E PERDIDOS

pelo taüsman
ü.r.r.,,;,. prophcta Oriental,, to-conseguem, nuior felicidade, juan-¦ negócios, dc--i.a_.cndo todos os ma-travessa du ilosqueira n. i_,

(«loi S) J

oecuHiiino
o passado e prediz

ia.Pd
,8"I

('^lAMníl.I.Ü. .. c»; rua Luiz dc Ca-«*•' niões ii.j-.j6. l'e.de.i-„ a cautela 11.«fí-55 •» desta casa. t.50; Ü) K

Att

«AViou-SE a oadernctu
ni«ja n. 207.66o, d;i _y

Caixn
crie.

(J0S1 O) J'.'''-•«iilTUfKl. 
,<_ C,«, Ilenry .. Ar-

T-T'''11* süecessores, Perdeu-se a cau-
..io.!. dcstfi c-asa. (jj-SS Q) J

H *.'.
11.-SE .1 cautela

,'. Ceríp.ieira.
11 r . •*

Jfiji a eaderiicla'. *_nc da '.'j'_ li.

6Ú.-I5Í, dl
(1702 Q , j

pAUTOMANTE s
| \J di^ o presente, 1
i í.ituro c faz qiu!«iuor t3*.iil._li_ 'n"r'À* 

ohcmj rua fhcophilo Ottoni n.j. (4ij5S)'j

pARTOMA-N-rE d. Marli''i-milia, a^cé-V- lebre e 1» do llrasil e Portugal, eou-•.agrada pe o povo como a nuis perita-erJittiiiiiça em seus lrabalhos ,,ue dcaüàa* .«jue se dizem mtdiums clarividcntes,espiritas e professoras de sciencias oceul'
fs; as exnias, familia.; do interior e i.>raui cidade, consu.ia por caria sem a pro.scn.a das pessoas, unica neste gênero: árua ue Santa Latia a. 24», sobrado nin10 .1 avemda Rio Uranco, cosa d. '
uc ioda a seriedade

|. U 
2X21)

^ToOT^. ta^.Xl?\mnmm !!,ímâ ré^jfJ-emponaMariano _ (Bota- lllIOOL«UlSbld >Si„^ria c todos aprendem em 30 liçõe-, boi l ClnllSt3S flm moléstias ÚOS OLHOS lOgO'. tlianUldO a qualauer hora mento dc forea, r.,«,m'k ' • tdc|UUp"fi'meus, _çi,liora_.cic:çaliíl?.*'ExpíicaJore°: OUVIMOS. G»«../.-.T,. e ÍVA1UJ., 'l 00«3J |« . n:cVò 
'^.icr^ó 

o?dco'^,''--,f;/vi'hanws Urasa c Violeta Braga* S w enfariüldodes das senhoríis, beUe -. _J__:-^i_;.MIO DI. CAPCÀÕ IODO riIOSpÍ.\*T.''.___.:.• __M.l__i. SyplllllSi V_rie.-as, blenorrhagias ninHiriin * Mmc. Francisca ! ?0' irI". A; A.-• CastellOea Vcndc-se ,i rua
PRECISA-SE, com urgência dc um !« | iaoSJia„S gônitílese Urinarias tlüho.j P/J KTH.IK AReí?« -diplomaria i ___;_„üa5' a;' D'°e' 1'acl'eco- 0-9 iW
¦a- fl lidar. 11 uc ti*iiti*i .!i- t«i ¦*•...-n .. .«¦-. ..«¦• < .__-.- ...... ....i. i. -¦- -^ ......

IS8.0I9,
lírica.

«..---'_.' j.

QARTAS 
d,

pitrlc

dc fami
(3OS1 S) J

fiança uara casas e papeis-' *"'¦'!- "s :,,:".s hr""«!' ano c.n outraii-a-U.icra..- taa.ar» u. r*.jsobrada.
O 4i4.) S

..nieni e cia mtillier. Todos os ili.isl I rt II I Ijjl II f\ i,!;|a .'.dc.M.de
dos, em esquina de rua,-estando occnpa- "*1S 3 ás O horas da tarde. lUta Il0-*l * **'*¦•***•**» Boston, faz ap
do: dau.se luvas: canas r.o escriptorio (lril.0 Silva Il.*26.1- andiír fetltro Aq.l triiaeao nor nrne«_ . pa.re:er g meus-

i_____. »"* s> J ' sembléa e 7 de Setembro'. Consulto*! do
P RECISA-SE dc um sócio de barbeiro i "°. PerfOltamoilte apparelhado COm 1 %"™£. 

,.™";:,;C1", ° ">*n°J Perigo par-
f .para ai.rirc. juntos, um saião ,.-• 

*! lodo o material preciso para.os;exa4Ge.5r»i-.*eiím__ n S.,11- aX"0è "¦*do j.i, tedos os moveis c utensílios ..a \ mes o os tratamentos constantes des pr-ximò da""*":j. 'rlJi1-,3'3^ No,rle-
^Z^aZdZT-Ul^i^? m ^speeialidades • J_W Sgh 1^J^____J__?)

-™ n-ft-.Rn wwi-BfÍB. -?-jPABTI.ÍRA^n%i„SaJ^"IJKOrT1.A-S-. 
um rjuarto no centroX cidade, em casa de familia, com pen.sao, para 1:111 casal com uma ii;]-.3 de 7aiinos; preco até 50$; cortas para A. A.Um nesta redacção. (ji-o g) J

Casamentos trata-se coin
brevidade,
mesmo sem

ceri-dões. ci-»". -5>, e religioso, *o$, com üruno
fccliegue,. á avenida Gomes Freire 11. 10sobrado. N..B. Esia casa esteve á ruáViscond- do Rio Branco -7. Todos
dias, domi

•*.- V
:^t

pRECISA-SE de om aposento com pen-
, -, •''''",* I|«;ra unl cas.il, 110 centro da ci-tw-io; eariiia .iesta rcri.-.«.v«To,"n f'_ S.'

UM» E) U

DR.ES. MEIRELLBS^jP!#A£í»-_i:.rSr"-'^É
mea, o via, .„a«an-„.-Dispõe d"i,:Z.fá. t íg__í_,TfaíSÍSSSe,'? doe-n" 

7, —-mental completo, apparellios electricos - J ceaimudo, por p-focess-o e_i.mific„ _° èi™ i GramODhones ? &Ka' F-twite,microscópicos para exames c tratamento das] dór nem o menor periro oan 1 s™<lt , ¦ ,,.,"•*",",*' Odeon, Victor, Codoenças d» urethni, bexiga, ri_a, recto, „."bi!li.. garantido1 1 preç«* 
* 

S_^c_ rÂ«. I I,0«.-lb,_" °a,uc1'0' J,i"P!!™'*, * gramoph..testino e estomaço. _Y_i_iii.„._ ,_.•;_„ u'u .-t.íior-, Avenida GoSes Freire n - r «.í. ... ,'¦ . 1Ml1"*T W>- Tudo em grandeeiKia.r_.-a syphlllf, hydrocelcs, etc. R." ** pTPSne n. 3:042 Central, _in_l_/?*J1^* quamiJdc"10' "neontia-ie agora na antigade Setembro 90, daa j ás 6 horas, Had. I Em .«afete ao theatro " - • *! g IS- ' "5a de sramopbones e discos, s r„, 3,
dock i.obc 45S, tel. (294, Villa, . S '

DENTISTA
Precisa-se dè tini perito, com pequenocapital, para se associar a um impor-

Cartas neste jornal para
(S 3160)

tante negocio
T, \V.

Planlas, orçamentos, cimcnlo arma„.medições. Preços módicos. Edifício dajornal do Commcrcio, 3" andar, sala 8.'
(1- 3184XI

sIelDÕlõ~GEra^
. Aluga-se o' primeiro andar da ru-fSachet 11. 8 (antiga 'Nova do Ouvidor)'
próprio liara companhia, empresas, ate.*,1liei* ou consultório medico, etc. AluRa-

CURSO DE PlSflis"
*IIK-V.S,\III)ADE 

25S000
Professores do Collegio Pedro II_Matéria avulsa, io.$ooo. Rua da As-sembléa n. g8, 2" andar, (4382 J

PROFESSORA DÍpilT
1'iisina pelo programma «lo Instituto'Nacional de Musica. Preço razoável.Iralar a rua Estacio dc Sá 71

(R. S239>

CARTOMANTE "AFRICAflO::
Mudou-se da r. da Constituição i«>

para a r. do General Câmara 178, so.1i,,,entre o l «Io Capim c av. Passos.,,Ucslaz todos os malefícios e diz tudo!«Itic se deseja. Garante os seus traba-llios. Cons. *$ooo, diariamenle das 9 da'm. ás 8 da noite. '(S. 31^9);

CONSULTÓRIO
Precisa-se no cenlro, - com sala dcespera de frente, podendo ser a mobilarCartas a rua 24 de Maio 633, sob.

^ 3157)

VENDE-SE
e de compras•edios, media.... „..._,,. ,commissSo. Rua Visconde de Ilaboraliyn. 6, 1» andar. Telephone 11. 4,320.Norte, com Heraclidcs Onullas dc

Encarrega-se de compras e vendas deterreno. •: predio?. mediante
comniissão. Rv módica

Oliveira
3480 J

Jirpa.lica i Constituir..-* n." ... Officinas 
''p_'ra"Todõ,

t432o i>) os cotjcertos t peças ívulsas, isig, S) j
'*.

OURO OURO OURO
J^^rf^irS^- .(•"9.5.0 S)

CABELLOS BRANCOS
Usac " Brilhanlina Triumplio" para'acaslanhal-os. Frasco ,.$000. Vende-senas seguintes perfurnarias: Bazin, N*u-

nes, Casa Poslal, Garrafa Grande, Cirio,'
Herinaiiny e Perfumaria I.opes. rua da
Misericórdia, 6. Mmc. C, Guimarães.:

S 1646

radentes n. í},

l Ex. não per mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que :póde conseguir facilmente,

por aluguel mensal.e módico, todos os
inoveis; rua do Riachuelo n. 7, Caaa.
Progresso. 1

ia
Cartomante brasileira, tém um breve,

com que se consegue tudo que se qui-|
zer. Guarda-se segredo. Consultas ver*-
baes c por escripto; na rua da Carioca"
n. 13, sobrado, -y. (J*.-.*).'.

flrap

à.1! ITit a ¦____



CORREIO DA MANHA — Segund8fi«irai^ ile Maio de 1916

¦""'¦

JI

TRATAMENTO FÁCIL E CASEIRO
Para moléstias nervosas, impotência, ncurasthenia, dyspcpsia,

prisão de ventre, etc.
Consultas grátis, verbacs ou por carta, dus 9 da manha Ss 7 da

noite.—Dr. M. T. Sandeu
I.argo da Carioca 12, 1* aildar-RiO (G 4171)

Vciulo-se, n dinheiro u vista
livre o ilfseinbiinicadu, — u nn-j
tica o conceituada "Phimiuicla.
sr.louuiiiiii". sita A run Marechal
Í«"loi'inno Peixoto n. 171Í.

Dispõe de grande e completo sorti-
mento de superiores drogas, de consr
deravel numero de produetos _ plitirinti-
ceuticos (nacionaes e estrangeiros), ue
bom laboratório, de confortável cônsul-
(orio e de todos os mais utensílios
concernentes á natureza do negocio.
Keccbem-se pro"ost:is, em carta fecha-
tia para com-pra, até ás 4 noras ua
tarde de 6 dc 'iimio próximo, 110 so-
lirndo do referido .predio. Pode ser
¦\isia a pharmacia nos dias 1, -•, 3 "4

«lo mesmo mez, das 3 á.s 5 noras (la
«arde; enconlrando alu os i-nterossaüos
ns indicações necessárias (U. 3740)

CONTRATO
se o contrato

,,,,,,.,, . ...hos 106, com . .
frente c bom armassem, tendo 6 annos 171, no Rio, 011 em Pett
dc prazo. Trala-se na rua da Consti- srs. Agostinho Alves «V

«leio 11. com o sr. Lemes. M 40.16 Ilicrezn u. 653.

Traspássa-se o contrato do predio da
:-.i- Passos 106, com 7 porlas ú<

SATOSIN
é um rei
ficacia c
fecções 1

SATOSIN

é um remédio unico pela sua ef-
ficacia curativa cm todas as af-
fecções pulmonares;

Essência Depurativa
Concentrada de Ca-
roba Miúda

(.Pormula de Brito)
Approvada e premiada com medalha

de ouro. Cura: empiges, boubas, sar-
nas, doenças do nariz e dos ouvidos,
borbulhas, comichões, dartbros, pannos
cezema, erysipela, syphilis e rheumatis-
mo antigo e recente. Preço 2$5oo.

Depósitos. Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas 45; Carvalho, rua 1" de
Março 10; á rua Sete de Setembro
81 c no c á rua da Asscmbléa 34. Ka-
brica: Pharmacia Santos Silva, rua Dr.
Aristides Lobo 229. Tel. i._|oo. Villa.

Casa em Petropolis, mobilada
Aluga-se, alé 7 de outubro do corren-

te anuo, a villa Magdalena, situada á
rua Thereza 11. fiSo, com salas de vi-
silas a'- de jantar. Sete bons quarlos,
quartos para criados, sala de banho,
ele. Para tratar com ossrs. .Mello
Sampaio & Comp., á rua da Quitanda

no Rio, 011 em Petropolis, com os
Comp., á rua

R. 3581.

cura os catarrhos agudos e chro-
nicos dü3 bronchios e dos pul-
inões noa diversos períodos da
moléstia;

SATOSIN
110 tratamento da tuberculose
comprovada lexerce effeitos ire-;
troativos sobre a infecção ate
um limite tal que paralj-sa o dtis-
envolvimento dos bacillou de
Koch até supprimil-os com o em-
prego .prolongado;

$1 Notre-Paffl**? de paris

SATOSIN
é rcconimciidado por sumniida-
des médicas brasileiras e estran-
teirns.

A' venda em todas as boas pltarnia-
cias e drograrias do Brasil.

_________________ ______ _ ________________________ ____ iii ¦( 1 ____________________1 iii^f-Mt-tt^r-nn-i-rti^f^,^ ¦ ¦ ———MI^WMa •¦ <J_
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GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °g0 em todas as mercadorias

Sellos para colleçõesCartomante oriental
Kua General Pedra n, 17'. sobrado,

cons. 2$, das o ás 5; diz com.clareza
«lido nuc se deseja. 14"/ 1)

Compra-se 12 paga-se bem qualquer
quantidade dc sellos nacionaes e cs-
I rangeiros, assim como moedas «• meda-
liias antigas do Brasil. Rua 1" de Mar-
ço 11. 39, easa de cambio. (41-4J)

Vende-sc por 4 :ooo?ooo mna casa 110
melhor ponto da cidade, construída cm
lerreno arborizado, com duas frentes;
Informações na rua do Carmo, 65, nes-
ta. »3°8° J)

TÜÜGÃ
Aluga-se por 3 ou 4 mezes uma casa,

perto da Usina, modestamente mobila-
da, com bom jardim e ar muito puro;
informa-se á rua Conde de lioinmii,
1-'..o, ou Quitanda, 95j .379' J)

Predio no largo do Estacio
Aluga-se o grande predio da rua lis-

tacio de Sá 77 (loja e sobrado). Tri-
Ia-se na rua Senador líusebio n. .lu-
(Café Camões). (M.19/S)

Gymnasio Pio Americano
Rua Teixeira Júnior, 48-S. Christovâo

TEL,. V. 1.04Í
Todas as aulas estão futiccioiiando cora a máxima regularidade;

90 -j. de aproveitamento nós.çsjjue.s ijfc-Tpreparajorios. J5555

OVEIS
A cusi» nue vonele mais barato é"A COMPETIDORA"
RUA SENADOR EUZEBIO, 75
• Camas dc peroba, para casal, 28$,
30?, 35$, 40$, 50$, 70$ e 80$; toilettes,
70$, 80$, 90$, 100$ e 110$; mesas
de cabeceira, 20$, 25$ooq c 30.Í000,
güárdã-vestidos, 45$, 50?, 90$, 100$ e
120$; guarda-louças, ,.0$, 40$, 50$ ate
120$; meias mobílias 80$, 90$, 100$,
120$ até iSo$; guarda-comidas, 25$,
30?, 40$ e 50$; guarda-casacas, 140$,
170$ e iSof; colchões «le capim, de 3$
a 12$; dilos de clina, de 12$ a 3o$ooo.¦Noto — Toda a compra superior a
100S, será entregue gratuitamente a
doiiiicilio. M 4°oS

TRATAMENTO FÁCIL E CASEIRO
Para moléstias nervosas, impotência, ncurasthenia, dyspepsia,'

prisão de ventre, etc,
Consultas grátis, vorbaes ou por carta, das O da manhã ás 7 dí>

noite—Dr. M. T. S-iiideu
Largo da Carioca 1_3, [• anÜar--RÍO (G 4171)

V. EX, E INFEUZ?
Proeuriie o professor Ktulir, -.1.1 rua

Mariz e Barros 11. 8;, «pie responde
ludo quanto quizerdes saber, pelo so-
liinambiilisiiio, assim como inenmlie-sc

, dc qualquer trabalho sobre a vida, dc-
volvendo o vosso dinheiro se o resul-
tado fòr negativo. Dá lições de liypo-
magnetismo. Pelo seu methodo, con;
oito lições qualquer pessoa iniltienciará

1. :í70.-í •

MACHINA DE ESCREVER
S-2 alguém «piizer vender muito bara-

to uma Keniiiiguin visivel, queira man-
dar o -preço e o numero da machina
para Esllin, neste jornal. M. j<_:.6.

PONTO A JOUR E PICOT

GELADEIRAS
Para açougue. negocio e residência

Fabricante, Ir. Rnffier.
Rua Vasca da Gama, iC.fi.

Ml BASCOM PINTO
Participa ;is suas aminas e fregiicza»

a 300 pierré, a 1011 trabalho nipido e que abriu a sua officina de espartilhos
liaram ido. «Ia officina Mine. Costa, rua e cimas, au Pelit Marche, á rua «Io Ou-
Sete de Soteimiro ti. 18». f. .1841. vidor n. 8d, 1" .-imlar. R 34?

PENSÃO FAMILIAR
Farta e variada, fornece-sc a doiui-

cilio, feita com toucinho e o inaxi'110
asseio, a 70Í000 incnsaca, á rua Coro-
nel Cabrita 52, S. Januário. (l'4"54)

GHARUTARIA

SÓCIO

Por motivo de retirada -para a. Ku-
ropa, vende-se, ;'i rua 'de São Cliristo-
vão 207, em frenle á praça da Bandei-
ra, unia charutaria, nova, com boa fre-
guezia, por preço módico; trata-se na
mesma. (3098JO

ESPIRITISMO

A CELGBK1" CAIITOMANTI'. l'0I5-
TUOUBZA , , ,¦\ mais verdadeira de Iodas, laz 10-

'des os trabalhos por mais difficeis que
Bcjsm, tira to.los os azares da vida llil-
iiiiuia, garante seus trabalhos e trata ue

qualquer doença. Na Praia «Ia ''«?}'«; 
\'eiide-se um dos melhores salões

ziu. lim casa de Manoel l-uuia». '"l" I.dirsla- capital; irata-sc c outras infor-
tio Governador; onde da consultas a- miiç0cs ,.„„, Abel de Andrade, rua Uo-
terças c sabbados. _ \A_____. drigo Silva 36, "A Noiva". (4115J)

Barbeiro e Calielleirelro

Aluga-se eui casa dc íamilia uma ho-
i-,ii;i sala «le frente, com qualro janella.-

PALACETE FIALHO
Alugam-se esplendidos

,ieos 
"moveis, 

especial paia um casal\ Famílias e Cavalheiros
aposentos a

;le dislincção,

õi' cavalheiro dc traiaineni.,. Ilanhos cl nacionaes ou estrangeiros, 110 magnifi-
mais recursos. Rua Bento Lisboa 25, I eo Palacete 1'ialho, a rua Fialho .11. 20

(iroximo a Silveira Martins, (S..I..S (Cattcte-Glona>. M 4031

LEILÃO DE PENHORES ALUGA-SE
OAJ-PELLO * C\ RUA LUIZ DE

CAMÕES 36
QJin 5 dc maio de 1916

Fazem leilão das cautelas vencidas c
previnem aos srs. mutuários quc podem; novo. ,._->,,
-reforinal-as 011 resgatal-as até á hora, irata-se 110 armazém, Couto ò. U, Uu-
de começar o leilão. ' vidor 22 2\. M 3320

Aluga-se o esplendido 1" andar _ da
rua do Ouvidor 24, com sala de visitas,
sala de jantar, quartos, cozinha, copa,
e W. C, todo forrado e pintado dc

illuminação a cleclricidade- e gaz;

Precisa-se dc uni sócio com algum
capiial para uma casa dc óptica e in-
struincntos scieutiticos, astronomia;
náutica, etc, muito antiga e bem afie-
guezada; quem pretender queira d—xar
carta 110 escriptorio desta folha, com as
iniciaes A. K. K- 374**

PENSAO PROGRESSO
Muito familiar, boa cozinha, preços

módicos, lioii.l.-s para .Iodas as dire-
cções. Largo do Machado; 31 tele-
phone 11. 4383, Central. (.".Cot J)

Sócio ou socSa com 1:
Para desenvolver boa industria de

vendas diárias, a dinheiro — fabrica
«le doces c pastelaria, etc, ja. tendo
regular começo; terá casa e alimento,
morando no negocio, querendo. Infor
inações á rua da Estrella, 97, Rio Com-
prido. Negocio sério e garantido: o
sócio 011 sócia não precisa trabalhar." 10S...

CAFÉS PAULISTAS
Sem terra e sem pedras, (le^ aroma

incompaiavel e torração superior, ao
preço de fi?..oo a 7S500 por arroba! 1
Amostras, rua dos Ourives 143.

R 37"'

liSte. CONSULTAS G.RATIS' 'uypuolisníii, 
Soinnànibulisnw, Tsy-

cliismo e SiifJucstiio) faz-se «pialipie,-
itrabalho neste gênero com seriedade e
discreçào. Curas garantidas c por cor-
respondeiieia de todas as enfermidades
nervosas pelo hypnotisuio e suggestão,
Traiainènlos gariuitidos pelas plantas
medicinaes de todas as moléstias, corri-
mentos, impotência, venereas e doenças
de senhora.

Acre, fio, Flora Indigeua. (41-7J)

7~pensão mm
Aluga se a casaes e cavalheiros de

liatttiiu-nio optimos aposentos ricamente
mobilados cmii pensão, tratanienlo de

iprrineiva ordem. Praia do Flamengo
11.. 10. .1. 3Ú22.

aos outros

LENHAS

ÍOÍA PEROSOA
CARTOMANTE ESTRELLA

Trabalha com 114 cartas, fazendo] liiilli.uites. Pede-se 11 quem o liver en-
tiaesquer trabalhos para vencer os confrado .1 obséquio de entregar na

'ílerdeu se iib tr.ijecto da rua Souza
França píii*á o Boulevard 2^ dc Sctctri-
lir^' um pequeno bfoelie de ouro com

Vende-se (|tialquer quahtUade: em
tocos, aehaj. feixes de todos os lama-
nhos, curtas para fogão econômico, ló-
ras curtas e compridas, próprias para
confeitarias e c-finações, Todos os pre-
ços. Dirigir-se a Costa Si Oliveira, á
rua Affonso Cavalcanti i-p. Telcpliu-
ne V -'252. (R. _"-!(•>

ILipte ©Mm I
¦iii _a^___-_B__a__B ^»4»J^ -_i_B_a___E___r \U

FAZENOA

qtiaesqil1.
atrazos e. tivalidades da vida. S. Joaol raa Coiiüclhc
Baptista S6-A. ... (4112J) i;Mj

Autran 1; Villa Is:
(4095J>

e
,VBUiss3^a^>^BSS3!srt_ma^^esBSiat'.'

jjs_-8*a balanço
-nsTtt-TflK^»'. ^KK.ti-ts^r^i-.^yr.*-

K.

Empresa Cinematographica Pinfildi
SUCCURSAL: Rua 13 dc Maio n. «. sobrado - RIO DE JANEIRO .

Importação «le 1'ilms ilas m.iis reputadas fabricas tiiiir.iliac-i. — Sempre novi-
dados em Films th ConilaRraçílo Européa

STOCK DE t.000 FILMS DE i« ORDEM
SEMANALMENTE NOVIDADES — FILMS DE LONGA ME-,

TRACEM E DE SUCCESSO. _>
fl],-.iiiir>s programmas :i preços reiluziilos.

r.»«»nri«j_*-_«-^i__JiMlw-ron-ti»<-«r-t«T/-»K-«^^ ^__,
_m______________maa ^™-.-™-_________*______™™a!i^^

Grande cartomante e Espirita
Traia de todas as doenças naturaes

c sobrenatura-es, une os separados, da
felicidade e garante a cura da embria-
giiez. Rua Clarimundo de Mello. 287—
Piedade. J 379°

OURO 1-J900 A
Platina, praia c brilhantes compra-se

qualquer quantidade, na casa ".Merulia-

no", rua Uruguayana, 77- 3618

AMÀ.NHft ABERTURA
_A_.í3 & Horabs âsii ___is_nl3._l

Com uma Grande Venda a preços baratissiinos, para liquidar
diversos Saldos de Balanço e Grande Sortitucinto dc roupas du
brim dc Unho branco, pardo c dc cór c ainda muitos outros Arti-
gos dc Verão .para

HOMENS, ÍSÍ-PÃZES E _-*?E-_l!T_OS
A PREÇOS «BAiRiÀTUiSSfòtQS

Venilem-.se lambem muitas ruiipas feitas, Camisas, Ccrotilas,
Collarinhos, Punhos, Meias, Luvas, Chapcos, Gravata-, il.eiiços o
outros artigos de novidade.

O P.íti-aíciro Fstabcleciinen!'
Tf

Vende-se uma, de criação, ruas pas-
tagens, nor preços de oceasião. Infor-
maçíies detalhadas, Ouvidor 55, 1" an-
dar, com Saldanha. tj. 3-73)

FAZENDA DA BOCAINA
Vende-se esta fazenda, com 177 ai-

queires geographicos, terras optimas e
séd- do 1" ordem, a 10...ks. «le liaria
Mansa. Informações á rua do Ouvidor
n. 102, nos hotéis em Parra Manta e
em Falcão, com Marcondes & Carvalho.

(R 1..21)

Xarope Peitoral d. Oesessartz
e Alcaírio da Noruega

PORMULA DK BRITO
Ápprovado pela Inspe-oria de Hy-

giene e premiado com medalha de ouro
n:i Exposição Nacional de 1.108. Este
iiittrávilhoso peitoral cura radicalmente
bronchites, eatarrlios chronicos, coque-
inche, asthma. to„e, isicj pulmonar,
dures dc peito, uusuinonias, tosse ner-
«osas, constipações, rouquidão, snífoca-
çòes, doenças de garganta larynge, de-
fluxo asthmatico, etc. Vidro i$..oo. —
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra-
das ri. 43; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sele de Setembro 8.1 e 99
e á rua da Assembléa 11. .14- Fabrica:
Phnrmacia Sanlos Silva, rua Dr. Aris-
lides Lobo n. -'--o. Telephone i.im,
Villa.

3onsao so a

Marca iíojjjist "¦•'"''!&
»^^»i^Mgjgpg^i^BB^q_BK______aiiBa_rp____i

rilamento metallico estirado
São aa

1-lelhorcs, as mais r-esJstsrítes e a s
mais ec-<Biomicas

Kdisoii typo li3 Watt sem rival

J\J -veiTicla ii_v-í nielliores»
casas cio clccti-icicl_icle

lio de ptos! ™° ™"
t—kU HW B_m_; _»!.•«¦ «ws» ., _,nr_,.,,l-n«i mnhilisd

Em 5 de Maio de 1916
JÍ. GERQUSIRA

51. Ruu Luiz do Camões, 54
'loiM-se atu srs.

marcni suas cautela
véspera do leilão.

mutnarioí.-
vencida:

ire for-
ate á

J -M-'.-

Alugam-se aposentos mobiliados, com
pensão e banhos quentes; na rua Cor.,
rêa Dutra n. 3, espuma da praia dói
Flamengo. ^ S 316'

PAIRA DE SEDA
Kilo, 2,"on..i; na rua Prei Caneca

ti. ioo, cm frente á raa Visconde de
vSnpucahy. (3ii-4J>

Í__Ç»

56, RUA DO OUVIDOR, 56

rx^ijjjLS^zxcjjOSístac.
__;__r__ia-j—s—._g_ ¦ i _; _______g_BSE5B^SBS^gl!

cavalheiros de traio. Dispõe de gran-
des salas de frenle c bons quartos uo
parque reconstruído de novo. com todo
conforto. Preço reduzido, «om ou sem
pensão; rua do, Cattete n. 17G. tele-
phone, 2.008, liiiglisli Hotel. .1. 4380

_»___-_o«—?^_—i—%.-j«__l__—.-i—__ro_al____il.-^

£l__ ^__\

111A 1)0 OUVlDOlí 135 ¦—, KIO 1)15 «TAXíllUO
Discos Duplos '-Í7 Cl 111 5$000

L'I.T1M-\S NOVIDADES DE GRANDE SUCOESSO—ÇRUPO PAULISTA
uiiüo (.Churo ,lo Maria — rolka.

(Gnstão — Tango.
121162 IS. Anionio cm Ilom Suecesso

fPolka.
t.ludiili — Valsa,

121164 (Aífeiçáo — Polka.
(.fauga — Samba.

i.'ii6ij (Kstli-i- — Valsa.
(Annivcrsario «Io Aí.tedo —
(— Polka.
Ü'or Edu. «Ias Neves

121174 (Porlugiil ua Guerra — Canção
Patriótica.
(Pass.irinhp Cnptivo —:Modinha.

Grupo «lo Louro
121124 (Quando ella gosta...? --T-ailgo.

(A cara me... các — 'liingo.

A' «elida em Iodas as casas dç primeira
nide.m

—_____»•"

PENSAI MI1IMI ^g^°s*j0SÓ
â L.Isyrilí líT-lái sL'ítE-1 >. 1 Conipanliia Kacioiial, tundadii cm 1 de

13. AVENIDA RIO 11UAM.I), 15
— SOIiltADO —

OoiiiiilotnniiDiitc reformada ili-i
t>.'i«. dc.40 snlns eleirmit-emoiitc mo
lilliitliis- pnrn familias e cnvullusiru!
«lu tviitniiicnlo.

Hon cozlnliu, boui triitiunonto,
1'i'uiiíío o nci.vi: todos oa dins, 11I-
moco ou Innlni' 1$S!00. UiiiWns
ile -lei. -."ii o 69000. (4154 .1')

Fabrica de lacücmios
Compra-se tio interior, com instalta-

«,."-. s adequadas. Aili|uii-e-se o predio 011
sTineiile o material. Dirigir, propostas
para esta capital, para a Caixa Postal
11. 457. (3.Ui

1 r_swe_iaroatt^;*J*»*-«K-*w»t*L^ rj=íBi-mvrra*:-=i7«ir_?_!_ri^5«.'rr-« •mxnxaa

APOSENTOS
Alugam-se unia sala de frente e apo-

julho ile rou—Direcçâo secnien tio netor
Kduardo Vieira — "Maesiro ilireetur «lu

líOjSV?" 8jS e 10 Ii2-110JE
1 r.', 11!', 1» 12B representações tia lmrlcta

(¦: tfC.i aclns, do costumes de S. Vnüo.
pr.Ktra! tlü Uautaa Vampré e João Felizar*
ilit, miijsieíi do maestro JHoreua

im Jesta jnjreõujziaJó^
SUCCKSSO 1 1TXITH : S0CC1.SSOI

Ni, :" neto «pie se passa 110 quintal dc
fllICO M'A°\'SU. na noile «le S. Joio,
Catullo Cearense cantará uma deliciosa can-
ç,"io uni t.ic sobresáe n sua admirável anc
ile. dizer.

llrcveiiicutc — O GAU'OHO —. peçn de
costumei, rio-grandenses, dos festeiados es-
eriptorcn «Ir. líaul Pederneiras «: Luiz Pei-

' -..cto. lista peça está scmlu montada com
kiiin.le propricdaile e será um verdadeiro'acontecimento tlieatral. — Preços «lu cosiu-
me. 0.i bilhetes á venda 110 tlieatro c na

CINEMA AVENIDA
Empresa Durlot & C. — Avenida nio liranco, 131 o lo'd

^^Tí THEATRO RECREIO

vffiDry."»r*Tx*i (_¦.__*.'.

Fi-ntos, com lodo o conforto, com ou Confeilarin Cusiellões, «ins 10 1I2 da ma- í
sem pensão; na rua das Laranjeiras, „|,._ ,,s 5 ,ia larde e dessa liora cm deante §
n, 105, leleplione ti. 3.478, Central. -,. m: lilllicteria do tlieatro. Aos domingo!,

S iití-' "si,irTe".
l.\-¦ _m_ ,í .\'_^,______d_____^__xiS29ss^^ ^ssss^s^ss^sssss^sssssss^ss^t^s*^ss^^sssss^ss

s"játfMaea-i-g^Utí.J-flr^^ '-_;."Mjr-"ííi "*

Prograiúmà dos mais interossuntos.Filins inéditos
-JTp? «||

o 9 •

no I-'emio do Oivvallieii"ia,mí>. Drama cm 4 partes
Modas

instas, ra
portagem mundial, Tudo grandioso na America do Norte !,...uudial, Tudo grat

A VICTORIA DO JÜCA
Comedia de enredo bem organizado. Protagonistas ELLA 11A1..L e

HOIIIÍIIT LEONAUD
"10 nó

de
/il38 .1

m«EVE - Sarah Beruhardt, jas; yS#p^Íf
Tristan Berniivd,

EMPRESA JOSE" I.0URE1K0

Compaulita PorUigncza de Comcdios c
Vatnlevilles du Tlieatro Polylhc.-inia dc
fJi|boa.

w Chegando amanhü a esta capital, o va-
poi- "Amazon", a eatréa da companhia' terá lo>;ir depois «le amanhã, 3 de maio,
com a deliciem comedia cm 4 ac*.os,- ori-
,.in3l do Mc-.-zy ,Ec:i c Kantey.

"'T'"_^-"'roif":W:T,*íi^'3-iS«
»w» _™a _sr £c\ "ir -S?D ^a » HOJ£í

do ii'ic fazem Cremüda tVOliveira
pIOJE-pAL.AO

I "S 
(J^llHi^aBastOS ) 0 .a„ e José Rioarüo

i HfeW bre opereta cre. 3 actos. «ijo (!_»:n;ic^ juii.la ^

Secie.lr.de «Io Rio «le Janeiro. .- dcs-.-a companhia, a ceie-
.7~...-i~_2!arCT235" .'scaaMut)

Tra.'i'./i.la .pelo «llstincto escriptor por-
tiigiii-:-. Mello : JJarreto, com o litulo j çjj

;| CALDO ENTORNADO ||
Ós principaes papeis pelos distinetos '

artistas Ignacio Peixoto, Etelvína Serra
q Paln-.yra Torres.

lll Ü**iÜÊl €^ÉÉJ__éaii2Ü __W*m9-w& ^^j_____l_^ll^L^m^ -11.mmm

BILHETES A' VENDA
Preços: — Fma-caniarotcs,. ,*io$

ras d'
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John Condcr, José Ricardo
Dayzv, julieta Soares

X__BE»&S_Íe5_aíl3E~ " ' •"

Al ícc Conder Olga, Adriana Noronha

O liarão l-Vanz
lins, etc. Grandiosa mi e cn-

PALMYRA BASTOS ã^V_[ AlmeidaCruz
¦** '** 1 ___, - ... iM.ni-»ir-c-i-.- *-*____-g__ _J-I?"-'it'l%-*'W--'''''":"''fl"'1»K_a_____mi»__»*«ti»rA-í5CBsaiJss__^ ., ..f,!R^D^SKXoSól.^^

checo.
Amanhã' — Única c definitiva representação .1

Luiza Satanella, lindo c linissima revista CÉO .AZUL,, com
tura. A 3" recita dc assigratura sçra cem
Bondo 11 

'parle do teuor,
será c«ini a

¦stiT_i «l.l «irti.ta
iiovo _.iiati

VERÔNICA. Inimitável crcic'
lcicinpcn liada pelo seu primitivo im-

DIVORCIADA, brilliantc crejção

RAINHA DAS ROSAS. A sejiur: para
|ro "Os Alliados", cm 3" recua (le usiigiia-

illustre artista Palmyra liai.toa.
Almeida Cruz. A 1' rikita.de assignatura

Cremflda"d'Oliveira. Billietes ' venda .... Contctaria Cas-llocs,
Paiacc-Thcatre.

¦-R*3t*_-iui.-« ttrnxsaasanrssszvu&tLKCtu^xit^-Azit.

Jardim Zoológico
¦"¦ ¦**r_/_*j.i*c.**t:i-Tr<-_t'J* wm ev&mmmmmmmmmmm

Aberto iodos os dia?

Em attenç&o ú digna
Classe Operaria,

hoje 1* DE MAIO,
( excepcionalmente)

a entrada
custará 500 réis

c será grátis ás
crianças até 10 annos

THEATRO CARLOS GOMES
Companhia italiana de o peretas—MAUIÍSCA-WEISS

PA QUAL FAZ PARTE A EMINENTE ARTISTA CLARA WEISS
HOJE Io DE MAIO DE 1916 ( HOJE

A'S 8 3|4 EM PONTO
Primeira rcpreàculaçüo d;i novíssima ope reta em tres ados, de Carlos Vízzotto

Musica do Maestro Ziehrer

i'HEÃTROmi

( r .1 iS ' 1 tSSÍBtwií.•_-***j- ,i_j__-..._.-.—^..-..- -*¦--»-*¦* ^__a_flm•r<-»r»i_--__;--_i-'--i-'**^^
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Hlinr__3re-3E- MN REPUBLICA
H 3PE-Sc_3LO'_a»l Segretp

wjpw iroMawgg*i^CTf^ga>^ggçgS-SSS55l'SS^

R

IL yjMilll IIIIIjI liillll
s«aBBCTB*aaB*a^w

(O CAVALHEIRO DA LUA)
Bianca Confcller  CLARA WEISS

Maestro director da orchestra — CAV. E. MOGAVEKO.
PERSONAGENS: — Bianca Conícllcr, CLARA WEISS; Gemmy, OI.GA

SILVAM; liaronessa Laroser, TINA DEI. CORONA: 1'riuceza Edvige Wciskol,
(tll."I.IA MAiGNANI; Duchessa Marie, CORINNA COLl.ARI; Uarone iNiki
Schlipp, ANGULO DE CARl.l; Confcller, rc dei pctrolio, E. CAPPA; Pick As.
10;-. CAV. G. DE SALVI; H.ironc Stocticr, Á. VIGNOLIO; Principe Tsni Ks-
hcntal, M. ROSS1; Ilaronc Saudoc, Al.-IIERTO AM-ENDOLO: Conto I.crelicn-
feld, ARMANDO BARBATE; Un camcritll, ODSARDO PINGAR. — Iuvitati,
CüUMtOVS, llAGUA.NTl, etc.

O 1" .'icto no palácio Couteller, e:n Vienna; o 2° c 30, cm Ostende, na villa
dc Nikí c Bianca.

N. B. — Os bilhetes á venda na Confeitaria Castcllões o na . bilheteria do
theatro» das i oi|3 da manhã, até $ da tarde, depois dessa hora, sú na bilheteria
do tlieatro — Estréa do tenor DE CARLI c da soprano sra. OI.GA SILVANI.

Todos os domingos — MATIXÍE. — PREÇOS DO COSTUME.

Sêgu^feira^HO JE'-'2 Sessões - A's7 3{4 e 9 3T4 -2 Sessões

Oia primeiro de maio - Festa do *h-abalho_ -Oramlc festival em honra «Ias classes trabalhadoras

O theatro ach^e-á"brilhantemente e»^!"";"1" _SlBli.ft
E>____3 repreaentaçõas da esplendia» revista

an mm d&s, ^^S5_ ^^^ il
$ __lf_-l W- »^

tSM_

. «(•i,...„ti<!-„»ni. «aí 1 n!i<-tj-,-fnatrióticas —A niolliov revista cia actiialiclatle
Dois actos de esfushmte gwça-r J*"f"V5?Xe-A Sr i^oí Sarai, Nobre - A França, Izabel Ferreira-

Incessantes appbuisos a Palm. l or Ac ein£ 5»SJnh^07BS?ando Silva - Kan/in/,a, por Carvalho
Bélgica, pelo actor Reynaldo 

^^-J*^^!^'^,,^ i.i.na-Corrocüssitr.o desempenho de toda a companhia

Amanhã-Es«réa cfos bailaíh^-^entrie^o^ ^^1^^mericniiaa

Avímí.íiIii Gomes 1'i-ciic
EMIMU.SA JOSIi' I.OUIKIKO

l»olo viipor- .'Sp.inira-' clvgn*
iá uo Ilio a G1CANDE -OM-
PANHIA LCQÜKSTRB, GYM-
NAST1CA, ACKOHATKJA, CO-
MIUA -c RltSIICA (lo

AMERICAN
GÍRCUS

quo cstré.i mu uiliii
Terça-feira, 2 de maio
Klenco e progrnmmti do espectaculo

n«is anuunclos d'amanh_t

Tortos ao Vir ao
no THEATRO REPUBLICA

ILYDIA 

BOKELil \
\\\_ ______*______% mmBKBÊSBBSBM mBmwmmWmmWmB**MEBm'

Billiotes ú ven-la. 4183 J

HOJE — Estupendo programma novo — HOJE
EM "»l.iTINli'!;! o SOIRli'ifi

OlTeroeotido dois bellissimos Iraballiosem um só program-ma, inuis uma vez, como sempre, provamos a nossa su-
perioridado incontestável o impossível de ser alcançada.

k O MERH18TOPHELES
& 4 Actos com 731 quadros de um romance quc é um assom-i bro! Scenas admiráveis, de um arrojo incomparavel 1

Um drama de gênero novo da afamada fabrica Nordisk

isrop lt in li
5 actos bellissimos de um drama passional de grande ef-leito, da fabrica PON — Protagonista — A laureada e admi-

ravcl artista dinamarquesa BETTY NANSBN
Como extrana matidó-cTi

O CÃO DE FATTY

CINEMA EARIS
hoje - Brilhante triump-O fle belleza e arte - hoje

Soberbo trabalho ile duas •*-**V9t^"?1*r;,Tndi'tes da
LYD1A UOUELLI c LEOA. GYS, fulg.ui'an.tos cstrollas mundiaes aa

cinematograiiuia na

MARCHA NUPCIÂL
Emocionante
da fabrica Cine

j peca passional em 4= longos e bollos actos,
s, extrimido tta magistral peça do llanri Bataille. lis-
tupondo trabalho do LYD1Á BORELt*.

«„„M.-i I-.„-«! Sonsaoiohaes repoitngens dos mais
QaUmOnt UOrnai importantes acont_oimontos mundiaas
e ultimas creações da moda.

A casa preferida pelo nosso publico, porque nella se encontram a hysleuo, o «onforto,
o luxo a olepancla e a doTlda si çurauça. Programmas «Io suecesso o sem rivul.

Prnm-iotário M. Pinto— rtua da Carioca ns. «O e G3 —Telephone C. 1937
HOJE • ULTRA, SENSACIONAL E ARTÍSTICO PROGRAMMA NOVO $ HOJE

Rendendo honra e homenagem á. proclamada Deusa da Belleza, Mlle. ROBINNE, a
viililante estrella do palco francez, apresentamos o mimoso e deslumbrante"-abalho de Pathé Freres

i-i nan-ir*''!1*'**-" ¦'•'^<T*',

Como extra nãmatinée - Uni "film" de
grande suecesso

THEATgO LYRICO
Í-MPRICSA J0S1.' LOUREIRO

Crande companhia dc opera lyrica italiana
Rctoli & Billoro. — Director de orchestra,
maestro Cav. Arthuro de Angchs.

Estréa Estréa
SEXTA-FEIRA, 5 DE MAIO

A opera «!--¦ Verdi

Ooiliedla da Ivi-ystoiie

Quinta-feira — (Somente neste dia) —- As ultimas series
do incomparavel fllm —A Moeda Quebrada.

Sexta-feira— Um programma que vae constituir um sue-cesso !
S de maio — Segunda-feira-- À 1- e 2- series do mais for-

midavel quc tem existido cm gênero policial
SUBORNO

80 series I 40 partes I

I !

Empresa JOSE' LOUREIRO
) Companhia Portugueza Ruas d o Theatro Apollo. de Lisboa (

77TÍ^l^ol_Í^T~^^^14
iizvmaBMmasaoaamammmamu mstm& ¦•m » ' »»••*»»»••¦*-»¦» '"""" ^^ * ^

A revista dc retumbante exito
VTTaLTZBamaBEas&rz&st

!

Aula. EIvira Galcazzi; Amneris, Kma
Agpzziuoi Iladara-, Uerg-naschi: Arapnasro,
V. Marturano; Rauiplus: L. MetoccM. Kei,
M. lriore; Slcnrageiro, E. Orlamli.

nillietes á venda no Jornal do Brjsd. aos
I stí-nle» preços: frizas, 40S: camarote:: ..o?;
lii.Itroii.is e varandas. 8$: cadeiras, sçt «¦

ÍUtlilll. i*01Jll, U 4I5J)

IH^&Ptt-liA-VHA liPÍSiSiJ.^^Sr 1 Hilliiiin il uuiii-iii t^ 1
Grandioso suecesso desta companhia em

Portugal e no Brasil
GBAÇA, LUXO. RlQt-E35A~Ê ÍSSPLIOIVDOR

Aprocissão do dia de S* Nunca á tarde

í] 13n^^nte-VA31Fl^ K||^^^fe .^^^^^^^5

¦a__»a_ ¦ •?¦» *-v "rimin ^K IS-Sa*3-!! I _^ üvàSll_«&•»¦ Wr' ^'«;Í^-f>^_í__L-"-' '-'' I

3 AC'l'US LONUOS K DI.UCAD.0S, .:Ijn que n cxcdsa artista figura como principal inter-
prete.KOBIXNK c um no:nc auerído c acatado pelo nosso
publico. Klle evoca, ao par ds perfeição esculptural da
plástica, da bel rza c da elegância, <t actriz cobria c corre-
cta, quc emei üça c domina n nossa platca. Riqueza de
vestuaiio e üiuuptuusa unae-cn-íiccue digna do renome da
fabrica c da formosa protagonista.

Assumpto da maia restricta moralidade, que recoiumeu*
damos aos noi sos espectadores.

so MINUTOS DM PRAZER, l)!-T DELEITE E
BEM-ESTAR...

A rennnia ';. fabrica Cacsar Film dc Roma, jun tan-
do n trintaJc na anc. OLGA BEXETTt, CARLOS UK-
M-TTI c ALBERTO COU.O, apresenta:

UM GRITO li NOITE
çgra .__-__< ,yr^,,r ,ii ^a*__rr'iiw=^^^ r_r_rj-.-.-_r_ „_•_-: -_ *_i

-• I.0NCAS PAUTES
Possante e arrebatador drama da vida real, aa qual

não são eitra iboa u amor e a paixio; as intrigas c a le-
vianda.de da mulher...

A afamada fabrica Hc.air. de Paris nos proporcionará
iiioineotoft de fino bumorismo com u chístosa comedia

Arte de pagar asjlj\idas
EM 2 EXTENSOS ACTOS = •

Que conte u proveitosas liçocy para devedores c^cre-
dores. Critica social de espirito- que communicarâ o riso o
a alegria. ______^________._______.____.

Como extra, na matínce, o intceúf-ante fü.1- do vivo

Como se fabrica uma
maclüna Registradora

¦

1

¦m

-

.¦--.-¦-'",.-:.:"-ev;--

i

m™

Descintes, fados e'Iludas canções portuffaezas.
BRILHANTÍSSIMAS APOTHKQ9EH

4uianhã e todas as noites ¦*• Palavra d'Honra
j.

W

güINTA-FEIRA - DÓI» imponentes fllms de longa metragem: PAIXÃO SELVAGEM, aventuras anjft*'

ontinuaj-o
i vigoroso i

TT.RGTVF.T.. MUTILADO ¦1*
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-t.SS.4--
A maior importadora dos melhores films

O cinema mais chie duAVEXIDA— A cnsa mafs e1oj_;ni.te — 2 salu<_. tíc projeccão e ííwia sala do espera (a primeira <l<> Kio)
ONDE HACDNFOKTO, LUXO, MÜSiGA E FLOKES

A mais bella, a mais sensacional, a mais fina nota de arte - HOJE
¦aWE-_a_r_n_t_HH_t^^ **n»*-s3*w.a^=»-w__^^ ******$**

Vamos começar a exhibr r, hojt., um film que tmz o maior reclamo «Ia Europa, onde ti critica o considerou como o «-Teç pinaultra» no gênero cineinatogiaphico — aiAlii HA NÜPOIAL, oxhibida tambem. ha tres dias, cm sessão especial patrocinada pelo
elegante semanário «SELECTA», obteve o mesmo juizo, e a critica, quer pessoal de cada espectador, como dos cbronistas da im-
prensa, foi uma e única ¦•: - . LYDA _3UKl_-_.Lt E' INIMITAVKL XO SEÜ ESTUPENDO TRABALHO».

«'*?T_flFWV '•'•_rv____- _-r.-.« is________av-_>-_-__?__M_-^ ¦___l_0^r>".«rt*Kiiiía_XK*»A'7-__i'_

N__--_€.i-_% GãUPCiAL é um escs*inio em que as sc essas são jeõas de a!to preço.
Ríl_.!-Ç5.fí NUPC1AL é uma f.os* '• _xqis.se ¦' digna de ses* colhida neste lindo mez das f.ores que Eaoje se Inicia.

éWmVKmm*x%WmWmVm%waasH— _ --•^,Tff'M-r_Wf_____wa--i _*>_¦___¦_« áa____--iW--)-__-__-__W-_ii__^^
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Soberbo drama passional — (apolavoro extraído do celebre romance do IIIÍNRI BATAILLE —a mimosa jóia literária que alcan-
jou* o mais completo suecesso e que consagrou o seu autor.

Para suprema grande/a deste íilin iucomparavel, basta salientar que o seu principal papel coube á divina

___Ii__l-.il a impeccavel domi nadora* das telast
A artista proclamada mundialmente SEM CONFRONTO" - .A. _.ainlia da arte !!

-".*.¦<-

-í-k.lg*iit_ta,f_ opiniões, cia imprensa es traiig-eir-a:
Do «UARAS Y CARETAS» de Buenos Aires 1 Da « TRIB LJ INI A » de' I. orna

He aqui iiíia. mii.iostiiil «.ik. 110
nutre, tino im iniftli; sutrli' «•! ilesa-
cato «lc Ia conipimicióii.

Porque J.ydu Rorelli cs íinien yabsoluta. Hi» arto es pila inisiiin, os
In natural í-ntliiiriói. <!«¦ li. luz quo
llemi su 1'siiiritu, fácil :» todas Jiis
ilolicadty.us suiitimcntalcs. Po nn-
«He amcnillõ y a nudic copia; ob
una fuorti' «ii'ii_iiiiili(ln«l, rica on
facetas liiterinctntlvas. Tuloiito su-
til .v.tlúctil, I.yd.i sc idcnlllicn itis-
taiitáiiciiniunto con oi iiersona.lc,
a»»ii«l«'rán«l«)s«' por completo «lo su
psicolosia, quo subo oxtcrlori'/av
coi» utararillnsi» r.viutiiiiil do cx-
nresióu niiiiiicit.

I.a ficara dc I.yda Bótcili ostí
dot„tla do uua eslioltez clasici». Su
cuerpo está. reclantiuido siempru
ei ropajo oliiupico tio In ostiiíuiifiu
Ericitit. Xo cs, cniiiioro, Ia matrona
do tiiifiuil sutil iiosiiliiil y alraiici'0
ailoináii; cs una feliz íTiiicniliraiiza
do iiiniolliis pálidas _• rubins lio-

»'«)i»iaR do Ios amorosos poemas
rom áulicos: I.ero, Safo. Ofélia. ..

))e abi qno Ios asuntos D.isiiinii-
les teumin eu Lyila Borclll In nuís
altr. y coiimovedont iuterprulu-
ciiiit. l_s «mo su alniita sofiiidoni,
«1 Internarão eii Ios misteriosos ro-
tiros do una existência no.ticn,
pitrnce como si luillara oi amWotilc
próprio y preciso pnra su intima
oxaltación.

A pregoncros tio emoción y dc-
sco, Ios o.ios do In siontil actriz
itiiliniu» bastariaii al triunfo, min-
que su liorniosii dneãa mosti-ára-
so, como Ia A .nus líiioira, falta do
bruzos. Kstudiml sobre In piiiitulla
ia profníiila sabídurla, oi poderio
mátrico de aquellos ojos, pura ios
quo pareceu escritos Ios dulces
versos ospailolcs:"La luz en tus ojos arde;

si Ios abres, aiiiiiuece;
cuamlo Ios cierras, pareço
que va eaycndo ia tardo."'

I/interpretc, T.yila llorclli ó an-
cliõ essa quanto mai plástica .A
teatro o al ciueniatocrafo, con tiittj
il suo' corpo, con tuit.' il suo at-
tcssianiónto ela es pri nic, incrnvl.
ulitisamcntc, Ia sua sciisibilitá,
"licino de 1'attitiitle du sest. . .'',
cnnto un poeta per Sarul» Her-
nliiiiilt. Si pm'» benisslmo salutro
I.yda Itorolll con qiiesto stesso ver-
so. Xcl dolore o nelln aioin, nel.a
ebrczi» c noi torniento. dcll'otlto o
iiclVaniorc, questa attfiej non si
osprinu' solnniente con Ia você, t:«.in
üli ocehi, col viso. Ttitti» lu sua
personn «3 tlráininoUcn, ó cloquon-
te, «5 espressiva. 11 felico intuito
plástico delia nttricc iiieiva il corpo

m

Ibellissimo ad esprimere con lo at-
t<'__iamci»to ogiii sentimento como
appunto fa nn grande schltoro mo-
dollando lo suo statue. Vna rap-
presentaziono cliicnintoKrafiea dei-
ia bcllissima attrico ó vedérsi sfila-
ro diivantl, su lo sclieriiiò, una se-
rio di figure iilasiicbe ognuua dcl-
Io qunli, sen/.a bisomno di pnròle,
esprimo tutto uno st tito iVanlmo c
tutta unn seusibilitá. - Aggiungcto
a questo un altro mernvlglioso
inozzò (Vespressionc: il volto. Al)-
biaiuo veduto iersei'a tutt' una sc-

»-le di "pi'in»i piani" — si chia-
mau cisi iu stilo cinematográfico

i qundri in rui un pnrticolnrõ é
ingriuidito il. pi»'» possiblc íier cs-
scro posto il pi»í possiblo in rilievo
— tutt' una serie di "primi piani"

úli signolaro belleza, di straordina-
ria espressivitá. Dioci "maschero"
di li-yda Horolll ci sono aniiarse, vi-
venti nella Inco o nel moto, nttra-
verso In piú perfeita ri produzi ouc
fotográfica. Pissnvnno esso ogiii cs-
pressiono deli* nttricc, rlvelnvnno
esso ogíii seiitlnicnto.o ogni s.iuiiii-
tltrn, oiíiil passaggio di sentimento.
Cosi' lá bcllezzn deli' attrico, bcllo-
za di volto o e bollczza di figura.
Ia mirabllo plasticitá de quest' ultl-
ma, Ia nervosa e aiiiiassioniita «»s-
presslvitá d«?l voto, fauno di I.yda
llorelli uua d«>Ho nttrici che ninggi-
oriiiçuto possono rendere, sen/.a Ia
liarola, al chicmittogrnfo, tutto cl<>
che Ic nltre attrici, solo con Ia col-
laboraziono delia inírola. possono
rendere uteatro.

HOJE
Composto com trabalhos diversiss

IVIA NOVO DE SEGURO SUCCESSO HOJE
rf« «Íi h« !wS^I!íS8im^' eda mais «quintada originalidade no gênero e feitura, .artística. O drama que pertence á variada collecçfto dos fiims policiaes e é continu^cTÕaa serie ao _tiO_3_-e__tt tílos IXTove Dedos", reveste-_e de uma feição inteiramente nova, e é interpretado pelo grande creador das tragédias "On. _.a5«-E. Hama"Os outros films de programmá constituem um complemento digno da elevação da peça principal, como verão osillustres espectadures desta casa.^km*m***********--m**M*m*mmmaim%*mÊaey^ cewj,¦ „ mimi mim_ ___,|Mrt_t___._i_y,^y^,,f->imm^t.~m:srs:m:js:!^^ ,-„,.. ,_ ¦-—-._- „-.r^_,1-3,- .!h__w_-ul*.i -^^-^ w^i_«.«íb__-» ._ .—,,.,.,HORÁRIO PAS E-NTTr. ADAS - 1 hm^a - 1.30 - 2,15 - 3,50-3,35 - 4. IO-4,55 - 5.3Q - e^l5-G^5o"^7^5 -^-'s^W^Õ^T^tT^ " io 3Q"_T_ "" ¦Il"™*'»"*-""" ¦¦ im ¦ ¦¦¦¦ini..- iiii  !. ¦—_¦_¦¦ te—-— -g-a^-at-Mt-g-itMiMtMSw-SiiM £-_-__________r_______flll£- 1
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O oilio mcontiilo, Rcratío pelo ilcfcituosot(8iiiicii npplicido nu ..pressão iio criiíic,«¦tu a omla qnc cstuavn no peito «lo li_-roe «leste ilruinii policial. Com cffcito, o
personagem a cujns proezas vamos iissisPr, vinliii dc Im muito nrcliitcctnnilo vin«li-tas contra ;i jiolicia uuc asnravára, c.ini¦ .ili'!iirua...íi da vcrilailc. a .penalidade dcilclicios passnílos, morcccilorcs, quando mui-lo. ic tiiii.i certa energia uuc não autori-_»sse a reincidência.

Na., prisões sc fora relaxando o brio, eentiinicccndo o cora.ão de desejos dc vin-
eaiiç.i.

Absolvido n. ultima vei-, o licroc sc fi-liou a indivíduos (tf.-ilos uo crime, c den-
tro dc pouco tempo, pela superioridade (lc
tua inrcllis.ciiei.-i, tornou-se clicfc de uma
numerosa quadrilha.

-.lie sc (ornara, açora, um Rencral que_--..H!i"..i.i di. soldados disciplinados ; iiortíiii-to, podin .proscRiiii- nu carreira cncelaila.
«arto de poder rebater a Oerssi.iti.5a di

oppoijdú O a53ílS3líia*Unisliça,
agentes,

li' aos feitos que elle julgava ile con-ccpvuo ilcvnil.i que vamos tcstciniinltar.
. W-MIJIRA . ARTJ.

pi.y estuiíA U-novi.iTos.i
Descobrira .Ioi-1 iVcrmcho a existênciade _ um Iioiiicm dc negócios, cuj.is tnius-

acções elevadas exigiam fundos disponiveisa qualquer liora. lisse motivo dava lo.ara quc cm sua própria residência conscr-vasse elle elevadas soiumas, uue eram Ruar.«ladas cm forte cofre á prova tle íoffn.
JuBo Vermelho, que adoptou a nntononiasiadc * MSo do esqueleto", conseguira iiôr-^cao facto do tuilim as particularidades devida desse homem que elle assignalai-a parasun primeira victoria. Jí assim, uma noi-te, pretextando lun negocio dc ultima liom.
aprcscnt-i-S-, vestido no rigor dn etiquetados elegantes, ao conhecido financeiro. ABiía tiiip_.reiii.Tii ic.ivallicii-esc. na, d,.-..'icr-

Na espeotatlva ..

tou desconfianças, c por isso o negociata
deu-lhe accesso no gnliincic particular desua casii, ovdc cn conimnin rcal«arem-se
descontos, cniprestiinos, cte., aos pcrdula-nos quc csvasiaraiii a bolsa cm liorasadeantadas nos clubs de jogo.

João Vcrmellio, de uni lance d'olIios, de.liii-ou um plano seguro ; c o seu desfe-clio foi dc surprelicndcntc rapidez i o ban-
queiro caia sem vida c sem rumor, e acaixa fone escancarava ns suas portas,franíiucando os valores ijue lá sc achavam.Descoberto o crime, a policia sc j>oz cmpesqui.as; mas lâo habilmente empregara
João os seus recursos de previdência, nointuito dc burlar a acção da jusli.a, quca policia official em breve sc confessouimpotente,. . confiou o encargo de desço-brlr o criminoso c. provavelmente, seuscúmplices, ao dcl.etivc Atliins. de quem,João guardava um ódio mortal
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a.ias,
Atkiiis cogitara solire a identidade do au.tor do attentado, quando descobre sobrea secretaria da victima um cartão dc visi-ta, assim concebido :"i.Mcus cumprimentos â policia, g maisamável do mundo I

¦IfiTo de csauclcto.".Nao cra mais preciso pura que Atkinssoube-se sobre- quem devia recair a sua
perseguição,

João, por reu lado, infoiniado do nomodo agente especial, dciisou em desfecharum. guine forte, para... começar.','. para isso, expediu um dc seus cúmplices,disfarçado cm policial. Incumbido de entre-ga.- esle, cartão a Alliins, logo dec.s.c elledo comboio:"Antes dc ir á cliefatura dc policia, peço-I.ir que venha conferenciar commiKO, sobreo ullimo criiiii. do ".Uiío dc esqueleto".rode acnmpanliur o portador. -- Bruiio,chefe dn policia do invcstiRaçSo."
Deante tle um lionicm trajundo o unifor-me da policia, com taiun propriedade,Aikins nao vacilou, e ticompanlioii-u. l.ogone automóvel, o emissário descobriu-se dodisfarce, c, auxiilatlu po.- outros comparsas,manictou o detcctivi-, conduziudo-o ao an*iro cm que costumava reunir-se a quadrilha-li-iiatta. por João Vermelho.
Ao ver eniiar Atltins. íuanieiaJo, o queimportava tel-n em seu poder discre.ionario,loao Vermelho ordenou que o conduzissemao subterrâneo do sou antro. F. dispo- que aoutra parte de sua quadrilha o esperassena olaria próxima, para quc abi sc orgaui-
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— Fujamoa por aqui 1

um alto de mão dc mestre.

E como contava o detectivo seguro de
vez, deu esta ordem, sem reservas, de modo
que Atkins ficou inteirado de seu próximoroubo.

SKGUNDA PARTE
SUPPLICIO HORRÍVEL

Com os homens que lho sobravam, Joãofez amarrar solidamente o detective, e dahi
o transportou oara o leito da estrada.— Temos necessidade dc o pôr fóra do
combato, para que nos não incommode, —
observou João Vermelho.

Kio porque, depois dc cerü£Ícar*sc ac
quc passaria dentro dc minutos o trem da
carreira, o chefe Mão da Esqueleto fez li-
fitar o detective no entroncamento dos tri*
lhos, afim de que o tenaz agente ahi mor-
resse esmagado, sem nue culpabüidttdcs fos*
sem lançadas sobre alguém. E partem,

Atkins, porém, com o esforço dos desespe*1 rados, luta corajosamente paru desfazer os

nós quc o ligam _ linha ferre» Batalha
inútil I

A entorpceer-llie os pulsos, empeccndo-llic
o., movimentos, linha o appareiho vulgar-
mente conhecido por anjinhos, commuraen-
te empregado nela polícia na uianietação dos
criminosos perigosos. Como sair aquelle tor.
n-.euto ?

A hora da passagem do trem opproxima-
va-sc.

E jâ _Atkins desanimava dc salvar-se,
quando vc á curva próxima a locomotiva queavançava I

Num esforço de desesperado, o agente re-
corre a corréa «lo cinto, qu_ poderia servirdc laço bastante extenso para apanhar ahaste da agulha de desvio. Foi uma inspi-ração !

Mal alcançava o appareiho da linha, tempoteve somente para o ninar para seu lado,
porque no mesmo Instante passava o com-noto esperado !

Tini minuto de demora, e o aseule fi-
cara ali esíaccllado )Aro... que a calma dc novo liic volta-ra, Atkins empregou energias rara salar-se «Ia posição eni que o tinham collocado,
e o conseguiu.

I.ivre, o deteclive, vem ainda eom os
anjinhos nos pulsos, a cliefatura dc po-licia, e tudo relata ao cheíc.

Desíarça-so cm seguida cm typo dc ma-
landro, e parte jiara. ;i olaria, em que dc-viam eslar reunidos os bandidos.

Com effeito, ahi se achavam elles, cAikins, usando de estratagemas, conseguiuinteirar-se do novo plano dc roubo, qucera o .-salto a uma joalhcria de noinea-da. Sabendo o que importava, o agente
parle para a cliefatura, da qual requisitaforças armadas, combina o serviço decontra ataque e cerco, e resolutamente se-
guç para o campo de acção, nas proximi-dades do estabelecimento de jóias.

TERCEIRA PARTE
JOÃO VERMELHO PERDE A¦ . PART.JIH
Ja ha niuilo que o detective dispuzéraos seus atixiliares de modo a poder lan-

çar mão dellcs, num caso de resistênciados assaltantes.
Elle, ¦ como clieie da expedição, sc col-locou a irente das pesquizas, com o in-tuíto de enfrentar os inimigos.

.Apnrtida cra perigosa. Ü agonie bemsabia que se fosse surprcheiidido porJoão Vermelho, sua vida ,pelo menos,suecumbiria ua luta.
Certo ilisso, as suas precauções foramredobradas, não desonrando o melhor de-lalhe, de modo a envolver com efficaciaos assaltantes, e sem que lhes sobrasseuma brecha dc salvação.
Os bandidos penetraram cautelosamenteno interior do estabelecimento, pondo em

pratica o máximo de suas habilidades, paroque lhes. não falhasse uma colheita pro-vcitosa, c sem embargos ila policia, sem-
pre niconinioila a estas empresas innoecii-
tc.-.__

Não nos deteremos ein detalhe, dos epi-sodios decorrentes dessas empreitadas no-
cturnas, a isto cimo í-e revestem vulgar-
mente dc truca tão manhosos quc, descri-(ptos, não dão ao leitor o mesma emoção
que iníalHvcInici-to impressiona ao espe-
cta-dor.

Passaremos por alto, aimla, a "pose" ele-
gante de João Vermelho, correctamente eri-

faixado no seu brilhanlc eollcle «le selabranca, c paramentado itnpeccavcliiiente nasuo. casaca preta, a examinar as jóias demaior valor,— preferíveis ás outras, prin-cipalmente para elle, gatuno aristocrata, qucnao cos ninava marear a sua reputação dearlisia áo crime com insignificantes pro-veilos plebeus.
Tudo isto é curioso, e n natureza dotrabalho, impressiona ojiliniamcn. a quemassista as fortes inachiiiac.es do elegantebandido.
O detective Atknis, porém, não fóra alipara observar elegâncias c, por isso, não.Icsapi-ovcitava nenhum movimento dc Joãovermelho e sua coniparsaria,il.m dado momento, a um movimento

mais, brusco do detective, João vacillou lna febre de defesa teve a imprudência dedescarregar o seu revolvcrl
};o; o bastante para que, euppondo ospoliciaes emboscados que era chegado oinsirato dc agir, saíssem todos em soceorro

BsSB

ile Atkins, e envolvessem os nuxilidrcs «Ia
.lu.io,. e a elle próprio, premindo-os numcirculo dc ferro!
.'Estava, vencido o presumido invencível,ainda mais uma vezl

Recolhido á cliefatura, João Verinellio,em se desconcertar, iifananicmc t -.nara ochefe de policia, c declara com "aploinb"*.
— Estou preso, é certo; mas empenho o,ininlia palavra cm como muita breve Ja-rei noticias JJjjfilia..

.Era muita petulância; lauto mais quanl.anula teria «Ile que responder a um pr>cesso dc. crime de morte c roubo, nlémda tentativa de roubo cm quc fóra surpm-henilidol
Mas, como "Mão dc esqueleto" ¦: umuísscs homens cuja ousadia se não abatoeom duas rajadas, _ .multo possive, queamda venhamos a assistir ás ruas :;_v_»

proezas.
Até li esDcrciiios.

-Breve darei noticias 2ininhas...
) COMPLEMENTO 130 r»nOG5-R.A.I^:3Vt^k (MAGDALENA Ei _£_. TIA CÈLÍÀ
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Interessante comedia
em 2 actos

cia fabrica ««-.Iclypsea
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 Descripçáo
Este espirituosiosimo trabalho do theatro

moderno toca mais directamente aos estu-
dantes... que á humanidade.

São dois actos de fina verve artisticamente
interpretados por Miss Capíon e seus emulos
de arte, os quaes conseguiram fazer dos pa-
peis que lhes couberam um verdadeiro tor-

C_ie£*__c___ cie tia,
Célia

"'" "" ¦ 
¦-¦¦¦¦¦¦llll «¦-«¦¦¦l_M._M____MIU«__MHJJIJ--»----'rj.^ o=__-__

neio d'arte, que lhes vale o applauso una-
nime das platéas parisienses e italianas.

Se o escriptor imaginou para sua comedia
a verdade flagrante da vida tumultuosa da
mocidade das academias, os artistas que a
fizeram viver no palco lhe deram a feição alta-
mente poética da leviana a encantadora espi-
ritualidade acadêmica.
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FORMOSURA DE VELHA

^RMONIA DAS FLORES -
'•'-. !»>/(» rlnlloi-clnü-i.!—Flor lio mtilão'. l'li.r> fio S. .In... I.rrl» _>«...»«_,._  .- .

Snbliino filni surprelionüido do natural pela fabrica Kineto- Artistico
- » »___! ... i___^ m «-fw! m, fí **¦.-¦* mj.—-»-^ é 

curioso mostiuario, qne encanta pela belleza dos speciuions que apre-agi! afflK_?_n___?______^^ -rS-S^^S; s
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Brevemente — Q CIRCO DA MORTEÍon Ultima representação de gala do CIRCO WÔLFSON
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